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 سخنی باخواننده
 الحمدالله والصالةوالسالم علی رسول الله

 ربنا تقبل مناانک انت السمیع علیم

اردیگر خدای جهانیان را شکرگذارم که با توفیق او اینک ب

توانستم مجموعه سواالت و جوابات مفید دیگری را ترجمه و 

جلد اول این کتاب که در  خدمت عالقمندان پیشکش منایم.

مدت کمرت از یکسال سه مرتبه به چاپ رسید یکی از پرفروش 

ترین کتاب های بازار بوده که مورد استقبال هموطنان بصورت 

و مرا واداشت تا به این  اخص مورد توجه جوانان عزیز قرار گرفت 

 کار خیر ادامه داده و به ترجمه جلد دوم آن دست یازیدم،

شام  امیدوارم کتابی را که اکنون در دست دارید نیز پیشامد خوب

 .را در پی داشته باشددوستان 

باید گفت که نسبت عدم ارتباطات و مراسالت با نارش، کتاب 

بدون داشت  جمه در تر  قبلی متاسفانه با بعضی اشتباهاتیکه

مکررا چاپ گردید، امید خوانندگان گرامی آنرا نادیده تجدید نظر 

به نشانی  ؛کتاب این گرفته  در صورت مشاهده اشتباهات در 

afghanprince.maseh@gmail.com    یاری در متاس شده ما را

 مناییدتا چاپ های بعدی از  کاستی ها مربا گردد.



 

 و 

کوچک بصورت  رسالهه در این مجموعه ی سواالت و جواباتی ک

که  بودهمخترص گنجانیده شده حاوی مطالب دلچسپ بسیار 

اکرثا در جریان مباحثه و کنفرانس های آزاد، توسط افرادی با 

مولف در میان گذاشته شده که آگاهی کم و بیش از دین مقدس 

مولف با اتکا به آیات قرآن پاک و استدالل ، از اینکه اسالم دارند

است ؛ با جرات  ارایه منوده سواالت اسخ قناعت بخش بهمنطقی پ

 .می توان گفت که رضایت شام را نیز در پی خواهد داشت 

الیقدرم عبداملالک عطش که شاعر تازه جا دارد  از دوست ع

کار و مستعد است و همچنان از برادرانم هریک احمد سیر فضل و 

احمد راشد عمر که در حرف چینی و اصالح این کتاب مرا یاری 

 .سپاسگذاری منایمرسانیده اند 

از جمعیت اصالح و انکشاف اجتامعی افغانستان  خامتهدر 

کار ناچیز ،ایی با جبین گشاده که ضمن پذیر متشکرم یکبار دیگر 

بخشیدند تا در این راستا بیشرت روحیه آنرا  و  هگران شمردرا   م

 سعی و تالش بخرچ دهم.

 فضل احمد مسیح -بااحرتام 
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 پیشگفتار مترجم

 
 الحمدالله والصالةوالسالم علی رسول الله

 ربنا تقبل مناانک انت سمیع علیم

م که با توفیق او اینک باردیگر توانستم خدای جهانیان را شکرگذار 

مجموعه سواالت و جوابات مفید دیگری را ترجمه و خدمت عالقمندان 

جلد اول این کتاب که در مدت کمرت از یکسال سه  پیشکش منایم.

مرتبه به چاپ رسید یکی از پرفروش ترین کتاب های بازار بوده که 

جوانان عزیز قرار مورد استقبال هموطنان بصورت اخص مورد توجه 

و مرا وادار ساخت تا به این کار خیر ادامه دهم و اینک به  گرفت 

و امیدوارم کتابی را که اکنون در ترجمه جلد دوم آن دست یازیدم 

شام دوستان برخوردار  دست دارید نیز از چنین صفت و پیشامد خوب

 شود.

قبلی باید گفت که نسبت عدم ارتباطات و مراسالت با نارش، کتاب 

بدون تجدید نظر داشت  در ترجمه  متاسفانه با بعضی اشتباهاتیکه

مکررا چاپ گردید، امید خوانندگان گرامی آنرا نادیده گرفته و در 

کتاب ، با متاس به نشانی این صورت مشاهده اشتباهات در 

afghanprince.maseh@gmail.com    در متاس شده ما را مورد لطف

 از تکرار آن در چاپ های بعدی جلوگیری شود.تا باشد خود قرار دهید



 

 ح 

بسیار مجموعه ی سواالت و جواباتی که در این جزوه کوچک بصورت 

مخترص گنجانیده شده حاوی مطالب دلچسپ است که اکرثا در 

جریان مباحثه و کنفرانس های آزاد، توسط افرادی با مولف در میان 

 م دارند.گذاشته شده که آگاهی کم و بیش از دین مقدس اسال 

مولف با اتکا به آیات قرآن پاک و استدالل منطقی پاسخ قناعت بخش 

به اهل منطق و تدبیر ارایه منوده و امیدوارم مطالب مندرج مورد توجه 

 . و عالقمندی خوانندگان عزیز قرارگیرد

جا دارد که از دوست عالیقدرم عبداملالک عطش که شاعر تازه کار و 

برادرانم هریک احمد سیر فضل و احمد مستعد است و همچنان از 

راشد عمر که در حرف چینی و اصالح این کتاب مرا یاری رسانیده اند 

 تشکر کنم.

در اخیر از جمعیت اصالح و انکشاف اجتامعی افغانستان یکبار دیگر 

اظهار سپاس و امتنان میکنم که ضمن پذیرایی با جبین گشاده کار 

ئت بخشیدند تا در این راستا بیشرت ناچیز مرا گران شمردند و مرا جر 

 سعی و تالش بخرچ دهم.

 فضل احمد مسیح -بااحرتام 

 



 بسم الله الرحمن الرحیم

جواب به سواالت آن عده غیر مسلامنانی که کم و بیش از اسالم آگاهی 

 دارند

 

آیا قرآن توسط شیطان نوشته  -1

 نشده؟ )نعوذ باهلل(

آیا چنین نیست که قرآنکریم کالم اهلل )ج( نبوده بلکهه د   سوال:
 عوض کا دستی شیطان باشد؟

 إِنَّهُ لَقُْرآٌن َكِريمٌ 

 که این ]پیام[ قطعا قرآنى است ا جمند ه:ترجم
 فِی کِتَابٍ مَّکْنُونٍ

 د  کتابى نهفتهترجمه: 
جواب: د  پاسخ به اتهام مشابهی که مشرکان مکه د  زمان حیات 
پیامبر )ص( به قرآنکریم بسته بودند و می گفتند که  محمد مصطفی 

ای زیهر )ص( )نغوذ باهلل( وحی  ا از شیطان د یافت می نماید، آیت ه
 نازل گردید:

ُرونَ   َّلَّ يََمسُّهُ إَِّلَّ اْلُمَطهَّ
 شدگان بر آن دست ندا ندکه جز پاك

ِ اْلعَالَِمينَ  ب  ن رَّ  تَنِزيٌل م ِ
 1{80-77: 56}قرآنکریم وحیى است از جانب پرو دگا  جهانیان ترجمه:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه سو هددد سو 56عدد    -1 ه سو   دد  80-77و اعدد ا   سا نشدد م  ددد    ددد  شددد  ایدددو سو  خ  کددب اعددد   ارد.ددد س  اس . .اه  اسنددد    اللددد  م شددد
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به معنای کتاب خوب حفاظهت شهده اسهت کهه  "کتاب مکنون"

کسِ دیگر به  "مطهرین"آسمان دا د و بجز  داللت بر لوح محفوظ د 

کسانی اند که هیچ نوع  "مطهرین"آن بصو ت قطع دسترسی ندا د. 

ناپاکی و آلودگی و اعمال زشت ندا ند و از ا تکاب به ههر نهوع گنهاه 

فرشهتگان اسهت و  "مطهرین"پاك و منزه اند. باید گفت که مراد از 

بصو ت قطعی ممنهوع یادآو ی باید کرد که دسترسی شیطان به آن 

 است.

از این سبب ناممکن است که شیطان به لوح محفوظ نزدیک شود 

و یا مجال آنرا بیابد که به آن تماس حاصل کند پس سوال نوشتن این 

 کتاب معجزه آسا و بز گ توسط شیطان لعین بر نمی خیزد.

 به ما خاطر نشان می سازد: الشعراءاهلل )ج( د  سو ه 

لَتْ   بِِه الشَّيَاِطينُ  َوَما تَنَزَّ

 اندو شیطانها آن  ا فرود نیاو دهترجمه: 

 َوَما يَنبَِغي لَُهْم َوَما يَْستَِطيعُونَ 

 توانند ]وحى کنند[و آنان  ا نسزد و نمىترجمه: 

 إِنَُّهْم َعِن السَّْمعِ لََمْعُزولُونَ 

 د  حقیقت آنها از شنیدن معزول ]و محروم[اند ترجمه:

 {212 – 210: 26}قرآنکریم 

اکثر مردم د  مو د شیطان با تصو ات سوء مواجه اند. آنها به ایهن 

باو  اند که ممکن شیطان به استثنای چند مو د مشخص که اقهدا  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) م رج ت  )م
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صالحیت آن مختص به ذات اهلل )ج( است از عهده متباقی همه امهو  

برآمده بتواند و به باو  این عده اشخاص، شیطان با تفهاوت انهدك د  

اهلل )ج( قرا  دا د؛ و از سبب اینکه ایهن گهروه مهردم نمهی قد ت با 

خواهند اعتراف کنند که قرآنکریم وحی الهی اسهت د  عهوض مهی 

گویند که نعوذ باهلل قرآنکریم کا دست شیطان است ولی غافل از این 

 النحهلاند که اگر شیطان نویسنده قرآنکریم می بود، هرگز د  سو ه 

 اینطو   بیان نمی کرد:

ِ ِمَن الشَّ فَإِ  جِ ْيطَ ذَا قََرأَْت اْلقُْرآَن فَاْستَِعذْ بِاّلل   يمِ اِن الرَّ

 خوانى از شیطان مطرود به خدا پناه برپس چون قرآن مىترجمه: 

 {98: 16}قرآنکریم 

آیا می پندا ید که شیطان د  کتابی که به دسهت خهود نگاشهته 

قبهل از "چنین یک  هنمود می دهد؟ آیا او به ما پیشنهاد می کنهد 

ن اینکه کتاب مرا بخوانش بگیرید از اهلل )ج( بخواهید شما  ا از شر م

  "د  امان خود نگهدا د؟

آیت های مشابه دیگر نیز د  قرآنکریم وجود دا د و همه گهواهی 

بر این دا د که قرآنکریم وحهی الههی بهوده و منشهاء  بهانی دا د و 

 نویسنده آن شیطان نیست.

 شاهد بر گفته ی ماست: فاألعرااز سو ه  200آیت 

ا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطاِن نَْزغٌ فَاْستَِعذْ  ِ َوإِمَّ   َسِميٌع َعِليمٌ  إِنَّهُ  بِاّلل 

اى به تو  سد به خدا پناه بر زیهرا و اگر از شیطان وسوسه ترجمه:

 {200: 7}قرآنکریم که او شنواى داناست

چرا شیطان خطاب اگر نعوذ باهلل قرآنکریم دست نویس شیطان باشد 
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به مخاطبان و پیروان خود بگوید که هرگاه آنها  ا به کا ی تلقهین کهرد، 

 ببرند. باید از شر وی به اهلل )ج( که با او دشمنی آشکا  دا د پناه

ا فِي األَْرِض َحالََّلً  طُاَواتِ تَ بًاا َوَّلَ  َطي ِ يَا أَيَُّها النَّاُس كُلُواْ ِممَّ ُُ  تَّبِعُاواْ 

بِينٌ الشَّْيَطاِن إِ   نَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ مُّ

حالل و پاکیزه  ا بخو ید و اى مردم از آنچه د  زمین است ترجمه:

 از گامهاى شیطان پیهروى مکنیهد کهه او دشهمن آشهکا  شماسهت

 {168: 2}قرآنکریم 

 نیزمیاندازیم: یسسو ه  60نگاهی به آیت 

بِينٌ إِنَّهُ لَكُْم َعدُ  لشَّْيَطانَ اُدوا أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيكُْم يَا بَنِي آَدَم أَن َّلَّ تَْعبُ   وٌّ مُّ

اى فرزندان آدم مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان  ا  ترجمه:

 {60: 36}قرآنکریم مپرستید زیرا وى دشمن آشکا  شماست

باید محتاط بود که شیطان بسیا  زیرك است و شکی نیست ایهن 

 مولف قرآن است. اما بها مفکو ه  ا د  ذهن انسان نیاندازد که او خود

  توجه به بز گی اهلل )ج(، شیطان بکلی قابل مقایسه با ذات پاك و قاد

ه تعالی نیست و اهلل )ج( به مراتب بسیا  با تدبیر تر نسبت بهه همه او

موجودات است. از آنجا که او ا اده بد شیطان  ا از قبل مهی دانسهت 

مبنهی بهر اینکهه جای شک نیست که بگوییم اهلل )ج( شواهد زیادی 

قرآنکریم کالم او تعالی است نه کالم شیطان د  متن قرآن گنجانیده 

 است.
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قرآن حاضر قرآن اصلی و یا  -2

 نسخه حضرت عثمان )رض(؟

د  ابتدا قرآنکریم د  چندین مجلد موجود بود کهه بعهدها  سوال:

حضرت عثمان ) ض( د  دو ه خالفت خود به جز یکی، متباقی همهه 

شید. پس آیا قرآن موجوده وحی اصیل خداوند )ج( است  ا به آتش ک

و یا همان نسخه ایست که توسط حضرت عثمهان ) ض( جمهع آو ی 

 گردیده ؟

قرآنکریم این است کهه  ی یکی از اسطو ه های عام د  با ه جواب:

قهرآن  ا از نسهخه فعلهی خلیفه سوم اسالم ،حضرت عثمان ) ض(، 

آو ده و تصحیح کرده است. میان چندین نسخه مختلف و ناقص گرد 

قرآنکریم  ا که به عنوان کالم خداوند )ج( تمام مسلمانان جهان بهه 

دیده احترام می نگرند، د ست همان قرآنی است که بر پیغمبهر مها، 

سال قبل از امروز نازل گردیده  1400حضرت محمد مصطفی )ص(، 

. قرآنکریم د  زمان حیات و تحت نظا ت شخصی حضرت محمهد بود

 و تصدیق گردیده است.  تحریر( )ص

حاال جا دا د که ما  یشه ی اصلی ایهن اسهطو ه  ا کهه حضهرت 

 عثمان ) ض( قرآنکریم  ا تصحیح کرده  دیابی کنیم:

 محمد )ص( متن نوشته شده قرآن را نظارت و تصدیق می نمود

هنگامی که بر پیغمبر )ص( وحی نازل می گردیهد، نخسهت خهود 

د و بعد آنرا به صحابه ) ض( تعلیم می دادند ایشان آنرا حفظ می کردن

که آنها نیز به نوبه خود آنرا آموخته و به حافظه می سپردند. سهپس 
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بی د نگ به کاتبان دستو  می دادند که وحی نهازل شهده  ا کتابهت 

نمایند و پیغمبر )ص( آنرا دوبا ه ا زیابی و تایید می کردنهد. پیغمبهر 

ی توانست و نهه ههم مهی توانسهت )ص( امی بود، یعنی نه خوانده م

بنویسد؛ بنابراین ، بعد از نزول وحی، بالفاصله آنهرا بهه یها ان خهود 

) ض( تکرا  می نمودند و آنها موضوع  ا می نوشتند و آنحضرت )ص( 

 ا با قرائهت دوبها ه توسهط خهود کاتبهان شده نسخه های مکتوب 

تباه شهده می نمودند که اگر کاتبان د  امر تحریر دچا اشه خوانیباز

باشند، دوبا ه تصحیح شود و متن اصالح شده  ا دوبا ه ا زیابی مهی 

نیز د  نظر گرفته  قرآنکریم نمودند. همین اصل ا زیابی برای حافظان

شده بود طو ی که آنحضرت )ص(، آیت هایی  ا که صهحابه ) ض( د  

یهده بودنهد، تصهحیح و سهپس دگرو نقصهان حفظ آن دچا  اشتباه 

 ظهرو طبق این سیاسهت تمهام قرآنکهریم زیهر ن ندتصدیق می نمود

 شخص پیغمبر )ص( به  شته ی تحریر د آمد.

 الهام گردیده  )ج(ترتیب و ترادف قرآن از جانب اهلل 

سال قطعه قطعه و نظر به ضرو ت زمان  22 2/1قرآنکریم د  مدت  

ل و مردم نازل گردید اما پیغمبر )ص( قرآنکریم  ا به ترتیب تا یخ نزو

گردآو ی نکرده بلکه ترتیب و سلسله آیت هها و سهو ه ههای  وحی 

قرآنکریم از جانب اهلل متعال توسط فرشته مقرب، حضهرت جبرئیهل 

پیغمبر )ص(دستو  داده شده  چنانچه پیغمبر )ص( هنگام برای )ع(، 

انتقال وحی به صحابه ) ض( هدایت می دادند که آیت جدید د  کدام 

 نیده شود. سو ه و بعد از کدام آیت گنجا
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نازل گردیهده قبال د  هر ماه  مضان تمام بخش های قرآنکریم که 

 و جبرئیهل )ع(پیغمبر )ص(  با مشا کتبود، به ترتیب سلسله کتابت 

مبها ك بازنگری و تایید می گردید و د  آخرین ماه  مضهان حیهات 

 حضرت محمد )ص( قرآنکریم دوبا  مرو  و تایید گردید. 

قرآنکریم د  قید حیات مبها ك، توسهط  ازینجاست که می دانیم

شخص پیغمبر )ص( د  هر دوشکل یعنی هم بصو ت کتبی و ههم د  

و مهر تاییهد بهر آن شده   گنجانیدهحافظه تعداد کثیر صحابه ) ض( 

 وا د آمده است.

 قرآن در روی یک ماده نقل گردید

ترتیب د ست آیت ها چنانچه سلسله قرآنکریم بصو ت مکمل با 

)ص( موجود بود اما آیت  آنحضرتر شدیم، د  زمان حیات قبال متذک

، هها ها باالی قطعات مختلف از قبیل پوست حیوانات، تختهه سهنگ

خرما، استخوان شانه حیوانات وغیهره د ج  های برگ و پوست د خت

 )ص(، حضرت ابوبکر صدیق ) ض(، پیغمبرگردیده بود. بعد از  حلت 

آنکریم از اشیا و قطعات مختلف خلیفه اول اسالم، دستو  دادند تا قر

همه بها های کاغذ امروزی بود نقل و  هبروی یک ماده که به شکل و ق

نگهدا ی گردد؛ و ق های مذکو  با تسهمه هها بههم هم د  یک محل 

از تلف شدن و نابود شدن آنها جلوگیری صهو ت بسته شده بودند تا 

 .گیرد

 عثمان )رض( قرآن را از نسخه ی اصلی رونویس کرد

تعداد زیاد صحابه ) ض( هر زمانیکه آیت هها  ا از زبهان پیغمبهر 
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)ص( می شنیدند نزد خود شخصی می نوشتند، از ایهن سهبب آیهت 

هایی  ا که آنها می نوشتند از جانب آنحضرت )ص( ا زیابی نمیشد و 

از طرف دیگر تمام  امکان وجود اشتباهات د  آن نسخه ها می  فت؛ 

( نازل می گردید به سمع فرد فرد صحابه آیت هایی که به پیغمبر )ص

نمی  سید زیرا د  موقع نزول وحی همه ی صحابه بنهابر موقعیهت و 

شرایط زمان ومکان حضو  نمی داشتند؛ از اینرو امکان زیهاد وجهود 

داشت که قسمت های مختلهف قرآنکهریم توسهط صهحابه متعهدد 

ردند. ایهن ناشنیده باقی مانده و بیم آن می  فت که د  نهایت زایل گ

نزاع میان مسلمانان د   ابطه به محتویات  وامر سبب بروز اختالفات 

، خلیفهه و مند جات قرآنکریم د  زمان خالفت حضرت عثمان ) ض(

حضرت عثمان ) ض(  نسهخه اصهلی قرآنکهریم گردید. سوم اسالم، 

 اکه توسط پیغمبهر )ص( تصهحیح و تاییهد گردیهده بهود و نهزد ام 

تن از  4به  نگهدا ی می شد به امانت گرفت و المومنین حفصه ) ض(

صحابه که د  زمان حیات پیغمبر )ص( د  کتابت اولین نسهخه ههای 

مامو  بودند فرمان داد تا به  هبری زید بن ثابت ) ض( بهه قرآنکریم 

بعهد از  آغاز نمایند کهو کامل تکثیر قرآنکریم به نقل از نسخه اصلی 

به مراکهز عمهده مسهلمانان  دی جدینسخه ها تکمیل پروسه تحریر

 آنزمان فرستاده شد.

ه های شخصی و نا مکمل سو ه های مختلهف بد  آن  وزگا  کتی 

قرآنکریم نزد مردم وجود داشت که خالی از کاستی ها و اشهتباهات 

نبود. حضرت عثمان ) ض( دستو  داد تا تمام نسخه های قرآن که با 

اصهلی قرآنکهریم نسخه اصلی یکسان نیستند محو شوند تها مهتن 
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محفوظ بماند. دو نقل از نسخه اصلی قرآنکریم که توسط خود پیغمبر 

)ص( تصدیق گردیده بود امروز هم وجود دا ند کهه یکهی د  مهوزیم 

تاشکند و دیگری د  موزیم توپکپی شهر استانبول ترکیه نگههدا ی 

 می شود.

 نشانه های زیر و زبر برای عجم افزود گردید

که نشان دهنده واکهه ههای  ،م فاقد اشا اتنسخه اصلی قرآنکری

می باشد. این واکه ها به نام زبر، زیهر و پهیش د   ،عربی هستندزبان 

به نام فتحه، کسره و ضمه د  زبان عربی یاد مهی و زبان فا سی د ی 

شوند.  چون قرآنکریم به زبان عربی است، عرب ها برای ادای د ست 

جم ها بدون اشها ات د  تلفهظ و کلمات به اشا ات نیاز نداشتند اما ع

ه و عالمه هها به ه هاادای د ست کلمات دچا  مشکل بودند. این اشا 

قرآنکریم د  زمان خالفت پنجمین خلیفه اموی، ملک بهن متن  وی 

 معرفی گردید. ،لحجاج د  عراقوالیت ا و عصرهه(، 68-66مروان )

بعضی ها می گویند که نسخه موجهوده ی قرآنکهریم کهه حهاوی 

ا ه ها و واکه ها است، کهامال عهین قرآنهی کهه د  زمهان حیهات اش

اما آنها فراموش نموده اند که کلمه  ؛آنحضرت )ص( موجود بود نیست

اسهت؛ بنهابراین  "از بر خهوانی، ذکهر و بیهان"به معنای "قرآن"ی 

حراست تلفظ و ادای د سهت کلمهات آن مطلهوب اسهت بهدون د  

از متن اولی متفاوت است و نظرداشت اینکه شیوه نگا ش متن فعلی 

زبان عربی  د معیا  تلفظ  از آنجا کهیا متن فعلی دا ای واکه ها است. 

، پس واضح است کهه معنها نیهز استاز آنزمان تا حال یکسان باقی 
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 یکسان باقی مانده است.

 از قرآن حفاظت می کند )ج(اهلل 

 خداوند متعال د  قرآنکریم فرموده:

ْلنَ  ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُ إِنَّا نَْحُن نَزَّ  وَن ا الذ ِ

ایم و خهود مها پاسهدا  آن ترجمه: ما خود قرآن  ا فرو فرسهتاده

 {9:15}قرآنکریم باشیممی

زمانیکه خداوند )ج( خود وعده کرده است که از کتاب بز گ خود 

 نگهبانی می کند برای ما کافیست و با استناد به آن با جرات می توان

جود ندا د که قرآن فعلی همان قرآنی نباشد که بر گفت هیچ شبهه و

قهرن قبهل از امهروز  14پیغمبر بز گوا  اسالم، محمد مصطفی )ص(، 

 نازل گردیده بود. 
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آیا اسالم خشونت را ترویج  -3

 می دهد؟

سوال: آیا دین اسالم خشونت، بی  حمهی و خهونریزی  ا تهروی  

هر کجهایی " :گویدزیرا قرآنکریم خطاب به مسلمانان می  ؟نمی دهد

 "!که کافران  ا بیابید، به قتل برسانید

جواب:بصو ت عموم تعداد زیاد غیر مسلمانان چند آیت مشهخص 

تعبیر ناد ست می کنند تا اسطو ه ای  ا که اسهالم  بعضاقرآنکریم  ا 

خشونت  ا تروی  کرده و پیروان خود  ا تشویق می کند تا کسانی  ا 

 . دا ند به قتل برسانند، جاودانی نگهدا ندکه خا ج از آیین شان قرا  

 آیت سوره التوبه

انگشت انتقهاد التوبه نکوهشگران اسالم بر آیت زیر از سو ه ا اکثر

بلند می کننهد تها وانمهود سهازند کهه اسهالم خشهونت، وحشهت، 

 به نقل از این آیت: جانو خویی و خونریزی  ا گسترش می دهد. 

ذُ فَاْقتُلُواْ اْلُمْشِرِكيَن حَ  ُُ ْم َواْقعُاُدواْ اْحُصُروهُ وَ وهُْم ْيُث َوَجدتُُّموهُْم َو

 لَُهْم كُلَّ َمْرَصد  

ترجمه: مشرکان  ا هر کجا یافتید بکشید و آنان  ا دستگیر کنید 

 و به محاصره د آو ید و د  هر کمینگاهى به کمین آنان بنشینید 

 {5:9}قرآنکریم 

 این آیت در جریان نبرد نازل گردیده

موضهوع اصهل خا ج از  ا ران اسالم د حقیقت این آیت نکوهشگ
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به عمق انگیزه برویم و شان نهزول  ا  هرگاه بخواهیمبیان می دا ند. 

بخهوانش  ابتهدا یعنهی از نخسهتین آیهتبدانیم باید این سو ه  ا از 

بگیریم. بعدا از مطالعه د  خواهیم یافت که یک پیمهان صهلح میهان 

کهه بعهد هها توسهط  ا  سیده بهودبه امضمسلمانان و مشرکین مکه 

نقض  ، با توصل به اجرای عمل خالف صلحنامه منعقده،مشرکین مکه

گردید و سپس مدت چا  ماه برای آنها مهلت داده شد تا اشتباه خود 

 5 ا جبران کنند د  غیر آن علیه ایشان قتال آغاز می گهردد. آیهت 

 خطاب به مسلمانان می فرماید:التوبه سو ه 

َجاادتُُّموهُْم َن َحْيااُث وَ ِرِكيَساالََ  األَْشااُهُر اْلُحااُرُم فَاااْقتُلُواْ اْلُمْشاافَااِإذَا ان

ااذُوهُْم َواْحُصااُروهُْم َواْقعُااُدواْ لَُهااْم كُاالَّ َمْرَصاا ُُ َوأَقَاااُمواْ  ن تَااابُواْ د  فَااإِ َو

َكاةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهْم إِنَّ  َ الصَّالَةَ َوآتَُواْ الزَّ  ِحيمٌ رَّ  َغفُوٌر  للا 

هاى حرام سپرى شد مشهرکان  ا ههر کجها جمه: پس چون ماهتر

یافتید بکشید و آنان  ا دستگیر کنید و به محاصره د آو ید و د  هر 

کمینگاهى به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردنهد و نمهاز برپها 

داشتند و زکات دادند  اه برایشان گشاده گردانید زیرا خدا آمرزنهده 

 {5:9م }قرآنکری .مهربان است

باید یاد آو  شد که این آیت د  جریان نبرد نازل شده و حکم آن 

 نیز فقط د  میدان کا زا  و نبرد اعتبا  دا د.

 مثال جنگ امریکا و ویتنام

شاهد جنگ خونین میان امریکا و ویتنام است. چندی قبل تا یخ 

تصو  کنید  ییس جمهو  و یا فرمانده ا تش امریکا د  میدان مبها زه 
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هر جها ویتنهامی یهی  ا دیدیهد، "می گوید خود ب به سربازان خطا

اگر امروز بدون ا ایه ی جریان و انگیزه خطابه بگوییم کهه  "بکشید!

ههر جها ویتنهامی یهی  ا دیدیهد، " ییس جمهو  امریکا می گفهت 

قطعا او  ا به مثابه یک قصاب معرفی مهی کنهیم ولهی اگهر  "بکشید

زمان ومکان بازگویی کنهیم  ضعیتچگونگی وسخنان او  ا با ا ایه ی 

یعنی بگوییم که این دستو  د  میدان جنگ صاد  شده، کامال منطقی 

به نظر می  سد زیرا گفته می شود که او با گفتن این جمله خشن می 

 خواست  وحیه سربازان  ا تقویت کند.

 این آیت برای تقویه  روحیه نازل گردید

یده نیز د  جریان نبرد نازل گرد التوبهسو ه  5همانند مثال باال، آیت 

تا  وحیه  زمنهدگان مسهلمان تقویهت شهود. آنچهه خداونهد )ج( بهه 

 زمندگان مسلمان می گوید این است که د  جریهان محا بهه هراسهان 

  ا از دم تیغ بکشید.  ایشانید دنباشید و هر جا که با دشمن مقابل ش

 7به  5پرش از آیت 

اسهالم و نکوهشگران بینان یکی از سرسخت ترین بد ا ون شو ی

 The World" کتاب خود بنام 572د  هندوستان است. او د  صفحه 

of Fatwahs"  ا ذکر میکند و بید نگ التوبه آیت شما ه پنجم سو ه 

به آیت شما ه هفتم پرش می کند. اگر کمی دقت کنیم بخوبی دانسته 

 خفی نماید.می شود که او آیت ششم  ا از قلم انداخته و خواسته آنرا م
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 آیت ششم است  جواب در

به این عقیهده باطهل کهه اسهالم خشهونت،  التوبهسو ه  6آیت 

  اینگونه پاسخ می دهد:وحشت و خونریزی  ا تروی  می دهد 

ََ فَاجَِجْرهُ  اَر ََ َن اْلُمْشِرِكيَن اْساتَ ِ ُُامَّ  ى يَْساَمعَ  َحتَّاَوإِْن أََحٌد م ِ  َكاالََم للا 

 ُمونَ ِلَك بِجَنَُّهْم قَْوٌم َّلَّ يَْعلَ أَْبِلْغهُ َمجَْمنَهُ ذَ 

ترجمه: و اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواسهت پنهاهش ده تها 
کالم خدا  ا بشنود سپس او  ا به مکان امنش برسان چهرا کهه آنهان 

 {6:9}قرآنکریم قومى نادانند
 ازاهلل )ج( تنها به پناه دادن آن عده مشرکانی که د  جریان نبهرد 

ناهندگی می خواهند اکتفا نمی کند بلکه بهه مسهلمانان مسلمانان پ
 دستو  می دهد تا پناهنده  ا به منطقه مطمین و با امن بد قه کنند. 

اگر به قوانین مبا زات مسلحانه بهین المللهی عصهر حاضهر نظهر 
حد نهایی عاطفه و صلح پسندی یک جنرال مهربان و صلح بیاندازیم 

ن باشد که اگر سربازان دشمن دوست ا تش د  میدان جنگ ممکن ای
، اما هیچ فرمانده ا تهش  ها شوندتسلیم شوند و صلح بخواهند فقط 

هرگز به سربازان و منسوبین خود نخواهد گفهت کهه اگهر سهربازان 
ساختن آنها  آزادبه و نبرد صلح بخواهند، صرف  هدشمن هنگام مبا ز

ن د!  اینال دهامن نیز انتقمطمین و به محل  ایشانرابلکه  اکتفا نکرده
 حفظ و برقهرا یبه منظو   )ج( کامال چیزی است که خداوند جهانیان

 کند.میصلح د   وی زمین بر بندگان مومن امر 
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یکتاست، چرا در  )ج(اگر هللا  -4

 قرآن ضمیر "ما" استعمال شده؟

 سوال: آیا دین اسالم بر وجود چندین خدا باو  دا د زیرا قرآنکریم

 صحبت از اهلل )ج( بکا  می برد؟  ا هنگام "ما"واژه 

؛ و ت قطعی به توحید عقیده دا دصجواب: اسالم دینی است که ب

و  وح اسالم بهاو  دا د کهه  توحید اصل و شیرازه ی دین اسالم است

اهلل )ج( یک است و د  ذات و صفات خود شهریک نهدا د. اهلل )ج( د  

تعمال مهی  ا اسه "ما"اکثر جاهای قرآنکریم خطاب به خود کلمه ی 

کند اما این امر به هیچ وجه داللت به وجود چندین الههه د  اسهالم 

 ندا د. 

 اسم جمع دو نوع است: -

د  اکثر زبان ها دو نوع اسم جمع وجود دا د، نهوع اول آن بهرای 

 "یهک"جمع اعداد استعمال می شود که داللت بر کمیت بیشهتر از 

  ود. دا د و نوع دیگر آن برای اظها  احترام بکا  می

الف: ملکه کشو  انگلستان هنگام سخنرانی زمانی کهه بهه خهود 

د  زبهان د ی اسهت  "مها" ا کهه معهادل  weخطاب می کند لفهظ 

  یاد می شود. "Royal Plural"استعمال می کند. این قاعده بنام 
، بزبهان هنهدی  اجیف گانهدیب: صد  اعظم اسبق هندوستان، 

مها مهی "که به معنهای  "هم دیکهنا چاهتی هین"چنین می گفت: 
د  زبهان هنهدی معهادل  "هم"است. کلمه  "خواهیم ببینیم/بدانیم

د  زبان د ی است که به منظو  احترام و نشان دادن بز گی د   "ما"
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 استعمال می شود. ها هندی بین 

ج: مشابه به این قاعده د  زبان عربی نیز چنین چیزی وجود دا د 

 "نحن"می کند، د  اکثر موا د کلمه  و زمانیکه اهلل )ج( به خود اشا ه

. این قاعهده د  ه استد  زبان د ی است، بکا  برد "ما" ا که معادل 

 . !تعددنه  ،موا دی که ذکر شد نشان دهنده ی بز گی و جالل است

توحید یکی از اساسات اسالم اسهت.  دیهن اسهالم بهه وجهود و 

 : آمده استواضح وحدانیت تنها وتنها یک خدا عقیده دا د چنانچه 

ُ أََحٌد   قُْل هَُو للاَّ

 {1: 112}قرآنکریم  خداى یگانه.ترجمه: بگو اوست
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 نظریه ی نسخ در مورد قرآن -5

آیهات قهرآن عقیهده  از سوال: مسلمانان به نظریه ی نسخ بعضی

دا ند. به عبا ت دیگر آنها به این باو  اند که بعضی آیت ههای قهرآن 

ند توسط آیت هایی که بعدتر نهازل ایده که د  ابتدای اسالم نازل گرد

منسوخ شده اند. آیا نسخ بعضی آیت ها به این معنا نیسهت  ندگردید

 اشد؟که اهلل )ج( د  ابتدا دچا  اشتباه شده و بعد ها آنرا اصالح کرده ب

 جواب: 

 دو تعبیر متفاوت

 می فرماید: البقرهاهلل )ج( د  سو ه 

ٍ  أَْو نُنِساهَ  نْ َما نَنَسْ  ِمْن آيَا نَّ ا أَلَاْم تَْعلَاْم أَ ْو ِمثِْلَهاَهاا أَ ا نَاجِْت بَِخْيار  م ِ

َ َعلََى كُل ِ َشْيء  قَِديٌر   للا 

ترجمه: هر حکمى  ا نسخ کنیم یا آن  ا بهه ]دسهت[ فراموشهى 

آو یم مگر ندانستى که خدا بهر بسپا یم بهتر از آن یا مانندش  ا مى

 {106: 2}قرآنکریم  هر کا ى تواناست.

مهی کهرده پیگیری  النحلسو ه  101م این آیت  ا د  آیت مفهو

معنهای آن ، اسهت "آیهت"توانیم. لغت عربی یی که اینجا ذکر شده 

است. این آیت قرآنکریم  ا بهه  "یک جمله قرآنکریم"و یا  "نشانه"

 کرد:تعبیر دو صو ت می توان 
الف: کتاب هایی که با نزول قرآن منسوخ شدند آن هایی اند کهه 

ند مانند تو ات، زبو  و انجیل. د  اینجا از قرآنکریم نازل گردیده قبل ا
کتاب های قبلی نیست  فراموش شدناهلل )ج( می فرماید که هدف او 
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بلکه او آنها  ا با چیز بهتر و یا حداقل مشابه عوض می کند، بهه ایهن 
و  معنا که تهو ات، زبهو  و انجیهل توسهط قرآنکهریم عهوض شهدند

 .استقرآنکریم بدیل آنه
 ا که د  آیت باال خواندیم بهه  "آیت"ب: اگر تصو  کنیم لغت عربی 

 های قرآنکریم داللت دا د نه به کتاب های قبلی، پس اشا ه به این جمله
ز است که هیچ آیت قرآنکریم منسوخ نگردیده بلکه اهلل )ج( آنها  ا با چی
ت بهتر و یا مشابه عوض نموده است. پس نتیجه می شود که بعضهی آیه

عدها د، با آیت هایی که بانهای قرآنکریم که د  ابتدای اسالم نازل گردیده 
 ن با هردو تعبیر موافقت دا م! م -نازل شدند عوض گردیدند 

د ك  چنانچهه بایهد، اکثر مسلمانان و غیر مسلمانان تعبیر دوم  ا
آیهت ههای قرآنکهریم کهه د  از نکرده  و به این باو  اند که بعضهی 

وحی مقدم بودند حاال منسهوخ انهد و حکهم اجرایهی سلسله نزول 
ندا ند. این گروه مردم دچا  اشتباه دیگری هم هسهتند و آن اینکهه 

 ند. عقیده اند که چنین آیت ها با یکدیگر د  تضاد قرا  دا به این آنها 
 بیایید چند نمونه  ا بر سی کنیم: 

 سوره 1سوره یا  10کتابی مانند قرآن، 

سهاخته ی  که قرآنکهریم ادعا می کردندرب  بعضی از مشرکان ع

است و گویا آنحضرت )ص( آنرا با جعل کا ی از آن محمد )ص( دست 

ن چنی االسراء. اهلل )ج( آنها  ا با نزول آیتی از سو ه خود نبشته است

 قرا  می دهد:خود آزمون  کا گاهد 

انُّ َعلَاى أَن يَاجْ  َِ ا اْلقُاْرآِن َّلَ ِمثْاِل َهاذَ بِ  تُواْ قُل لَّئِِن اْجتََمعَِت اإِلنُس َواْل

 ًرايَجْتُوَن بِِمثِْلِه َولَْو َكاَن بَْعُضُهْم ِلبَْعض  َظِهي
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 ،ترجمه: بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن  ا بیاو نهد

 بعضی ایشهان بعضهی  ا مهددگا مانند آن  ا نخواهند آو د هر چند 

 {88: 17}قرآنکریم  باشند.

 تساهل صو ت گرفت: هود ا د  سو هد  این آزمون بعده

ثْ  أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَجْتُواْ بِعَْشِر سَُور   ِن َريَاات  َواْدعُاواْ َماِلِه ُمْفتَ م ِ

ِ إِن كُنتُْم َصاِدقِينَ  ن ُدوِن للا   اْستََطْعتُم م ِ

گویند این ]قرآن[  ا به د وغ ساخته است بگو اگهر یا مىترجمه: 

شده ماننهد آن بیاو یهد و غیهر از ده سو ه برساختهگویید  است مى

 {13: 11}قرآنکریم  توانید فرا خوانید.خدا هر که  ا مى

 آسانتر می سازد: یونساین آزمون  ا د  سو ه شرایط بازهم اهلل )ج( 

ثْ  ااْدعُاواْ َماِلِه وَ أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَجْتُواْ بِسُوَرة  م ِ ن ِن اْساتََطْعتُم م ِ

ِ إِن كُنتُْم َصاِدقِينَ   ُدوِن للا 

گویند آن  ا به د وغ ساخته است بگهو اگهر  اسهت ترجمه: یا مى

توانید فهرا اى مانند آن بیاو ید و هر که  ا جز خدا مىگویید سو همى

 {38: 10}قرآنکریم  خوانید.

 نهایت آسان می سازد و این گروهالخره اهلل )ج( آزمایش  ا برای اب

 :می نمایدا شاد  البقرهد  سو ه 

ْلنَاا َعلَاى َعْباِدنَ  اا نَزَّ مَّ ثِْلاهِ تُواْ بِسُاا فَاجْ َوإِن كُنتُْم فِاي َرْياب  م ِ ان م ِ  وَرة  م ِ

ِ إِْن كُْنتُْم َصادِ  ن ُدوِن للا   قِينَ َواْدعُواْ شَُهَداءكُم م ِ

ایم شک دا ید پهس ترجمه: و اگر د  آنچه بر بنده خود نازل کرده

اى مانند آن بیاو ید و گواهان خود  ا غیهر ویید سو هگاگر  است مى

 خدا فرا خوانید.
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وُدَهاااا النَّااااُس لَّتِاااي َوقُ ااَر فَاااِإن لَّاااْم تَْفعَلُاااواْ َولَااان تَْفعَلُاااواْ فَااااتَّقُواْ النَّااا

ْت ِلْلَكافِِرينَ  اَرةُ أُِعدَّ ََ  َواْلِح

توانید کرد از آن آتشهى کهه ترجمه: پس اگر نکردید و هرگز نمى

ختش مردمان و سهنگها هسهتند و بهراى کهافران آمهاده شهده سو

 {24و 23: 2}قرآنکریم  بپرهیزید.

چون آیت ها به تد ی  نازل می شدند، اهلل )ج( این آزمهون  ا بهه 

مرو  زمان ساده تر ساخت. د  ابتهدا اهلل )ج( خطهاب بهه مشهرکین 

اگهر مهی ، سپس فرمودند یک کتابی مانند قرآن بسازیدفرمودند که 
و باز هم شرایط  ا ساده تر ساخته فرمودنهد  سو ه بسازید 10انید تو

بیاو ید که د  فصاحت و بالغت مانند سهو ه  اگر می توانید یک سو ه
یک سو ه ای و د  نهایت خطاب به آنان فرمودند که  های قرآن باشد

 .بسازید که حد اقل مشابه )مم مثله( به سو ه های قرآن باشد

 تذکر دادیم با جمالتی که به تعقیب آن گفتیمجمالتی که د  ابتدا 

 به هیچ وجه تضاد ندا ند.  البقرهسو ه  24و  23یعنی با آیت های 

ذکر دوچیزی  ا گویند که وجود آنها همزمان ممکن نباشد و  تضاد

 .پیوستن هردو محال باشدیا همزمان به وقوع 

آیهت ههای  چنانچه مشهو  است،قدم قرآنکریم و یا تآیت های م

و هدایات آن تا امروز هم  اندمنسوخ شده به هر صو ت کالم اهلل )ج( 

   !قابل اعتبا 

آزمهایش  و اگر به آیت های فوق تعمق کنهیم خهواهیم دیهد کهه

تخلیق کتابی مانند قرآنکریم تا امروز پابرجا است. بهه همهین قسهم 

سو ه کم و  یکسو ه کامال متشابه و  یک ،سو ه 10آزمایش تخلیق 
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 ه به قرآنکریم همچنان تا امروز پابرجا است.بیش مشاب

بلکه این سهاده  بودهاین آزمایش با آزمایش های قبلی د  تضاد ن

است که توسط اهلل متعال پیشهکش گردیهده. اگهر ها ترین آزمایش 

آزمایش نهایی که از همه ساده است، موفق بد  آمده نتواند، از کسی 

مشکل تر است، بهه ههیچ آزمایش قبلی که هر کدام از ماقبل  د  سه

 وجه موفق شده نمی تواند. 

فرض کنید د  با ه ی یک شاگرد ناالیق صحبت می کنیم که او از 

موفق بد  نمی آید، بعد بگوییم که او قاد  نیست  دهم  امتحان صنف

امتحان صنف پنجم  ا موفقانه سپری کند سپس بگوییم کهه حتها او 

د. و د  اخیهر بگهوییم او قاد  نیست د  امتحان صنف اول موفق گرد

آنقد  تنبل و ناالیق است که حتا د  آزمون کودکستان  موفهق نمهی 

بعد از سپری نمودن دو ه کودکستان شهامل مکتهب مهی گردد )زیرا 

(. منظو  د ا ایه ی مثال باال این است که شخص مذکو  آنقهد  شویم

تنبل و ناالیق است که حتا د  آزمون کودکستان موفق نمهی گهردد. 

وجهود یهم تضهاد دادجمله باال که تذکر  هر چا باید بگوییم که بین 

او قاد  نیسهت د  امتحهان کودکسهتان "، بلکه جمله ی اخیر ندا د
کافی است تا نبوغ شهخص مهذکو   ا نشهان دههد. د   "موفق گردد

نتواند د  کودکستان کامیاب شود، سهوال کامیهاب  کسیصو تی که 

 !د  منطق نمی گنجد شدن او د  صنف اول، پنجم و دهم

 منع تدریجی مسکرات

مثال دیگر از چنین قضیه ها، آیت هایی اند که د   ابطه به تحریم 
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تد یجی مسکرات نازل شده انهد. اولهین آیتهی کهه د  ا تبهاط بها 

 است: البقرهاز سو ه  219مسکرات نازل گردیده، آیت 

َمنَاافُِع ِللنَّااِس َكبِياٌر وَ  ُْامٌ ا إِ يَْسجَلُونََك َعِن اْلَخْماِر َواْلَمْيِساِر قُاْل فِيِهَما

 َوإُُِْمُهَمآ أَْكبَُر ِمن نَّْفِعِهَما 

پرسند بگو د  آن دوگنهاهى ترجمه: د با ه شراب و قما  از تو مى

اسهت و]لهى[ گناهشهان از   [د  دنیها] بز ك و سودهایى براى مردم

 {219: 2}قرآنکریم سودشان بز گتر است 

 النسهاءسهو ه  جزمسکرات نازل شده که د   ابطه به  بعدیآیت 

 :که چنین حکایت میکند است

واْ َما َرى َحتََّى تَْعلَمُ نتُْم سَُكا َوأَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ َّلَ تَْقَربُواْ الصَّالَةَ 

اى أَوْ  لُواْ َوإِنْغتَِساتَقُولُوَن َوَّلَ ُجنُبًا إَِّلَّ َعابِِري َسبِيل  َحتََّى تَ  ََ ْر  كُناتُم مَّ

ِِ أَْو  ن اْلغَاآِِ نكُم م ِ اُدواْ تُُم الن َِساَمْساَّلَ َعلَى َسفَر  أَْو َجاء أََحٌد م ِ َِ  اء فَلَاْم تَ

ُمااواْ َصااِعيًدا َطي ِبًااا فَاْمَسااُحواْ بُِوُجااوهِ  َ َكااانَ أَْيااِديكُمْ وَ كُْم َماااء فَتَيَمَّ   إِنَّ للا 

ا َغفُوًرا  َعفُوًّ

نمهاز نزدیهک  اید د  حال مسهتى بههاى کسانى که ایمان آو ده

گویید و ]نیز[ د  حال جنابهت ]وا د نشوید تا زمانى که بدانید چه مى

 نماز نشوید[ مگر اینکه  اهگذ  باشید تا غسل کنید و اگر بیما ید یها

د  سفرید یا یکى از شما از قضاى حاجت آمد یها بها زنهان آمیهزش 

اید پس بر خاکى پاك تهیمم کنیهد و صهو ت و اید و آب نیافتهکرده

دسههتهایتان  ا مسههح نماییههد کههه خههدا بخشههنده و آمرزنههده 

 {43: 4}قرآنکریم .است
آخرین آیتی که د   ابطه به مسکرات و تحهریم قطعهی آن نهازل 
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 است: المائدهاز سو ه  90شده آیت 
ْجٌس اُب َواألَْزَّلَُم رِ  َواألَنصَ ْيِسرُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إِنََّما اْلَخْمُر َواْلمَ 

 ُحونَ ْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُْم تُْفلِ م ِ 
اید شراب و قما  و بتها و تیرهاى قرعهه اى کسانى که ایمان آو ده

پلیدند ]و[ از عمل شیطانند پهس از آنهها دو ى گزینیهد باشهد کهه 
 {90: 5}قرآنکریم   ستگا  شوید.

نظهر بهه سهال  22 2/1طو ی که می دانیم قرآنکهریم د  مهدت  
ضرو ت زمان نازل و تکمیل گردید. اکثهر اصهالحاتی کهه د  جامعهه 

. این  وند بخاطر ا ایه ی قوانین جدید و ندصو ت گرفته، تد یجی بود
؛ زیرا تغیرات آنهی صو ت گرفت ،مردم توسطتساهل د  پذیرفتن آن 

 .و جدی د  جامعه سبب بروز تشنجات، اختالفات و انا شیزم می شود
 مرحله صو ت گرفته است: 3ده از مسکرات د  تحریم استفا

د  مرحله اول صرف گفته شد که د  استفاده ی مسهکرات ضهر  
 فراوان و سود اندك نهفته است ولی ضر  آن بیشتر از سود آن است.

نبایهد د  نمهاز نازل گردید کهه بااین مفهوم د  مرحله دوم آیتی 
خواندن د  حالهت به این فرمان نماز  برمبنایحالت مستی ادا شود،  

 هنمهود ایهن استفاده ی مسکرات ممنوع اعالم شد؛ به عبا ت دیگر 
که د  جریان  وز نباید از مسکرات اسهتفاده کهرد  اشا ه بدان داشت

زیرا یک مسلمان پن  با  د  یک  وز بهه ادای فریضهه ی نمهاز مهی 
کهه د  آنزمهان اگهر  دانسته مهی شهوداین آیت  د   وشنیپردازد. 

، و خواهان مصرف مسکرات مهی بهود ی نماز ادا نمی کردشبانگاه کس
 . بنوشدمی توانست )د  جریان شب( 

نهص  باکه تا آنزمان نوشیدن شراب بصو ت قطعی  استاین د  حالی 
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قرآنکریم ممنوع اعالم نگردیده بود. اگر د  این آیت ذکر می شهد صریح 

اده نماید، د  که مسلمان می تواند هنگام ادا نکردن نماز از مسکرات استف

متن قرآنکریم تضاد واقع می گردید؛ از اینهرو اهلل )ج( د  بیهان احکهام، 

 هدایات، حکایات و د  کل همیشه لفظ د ست  ا بکا  برده است.

 اهلل )ج( د   اخره تحریم کلی استفاده از مسکرات د  هر زمان آلاب

 د:  داودست المائدهسو ه 

ْجٌس اُب َواألَْزَّلَُم رِ  َواألَنصَ ْيِسرُ نََّما اْلَخْمُر َواْلمَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إِ 

ْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُْم تُْفلِ   ُحونَ م ِ

اید شراب و قما  و بتها و تیرهاى قرعهه اى کسانى که ایمان آو ده

پلیدند ]و[ از عمل شیطانند پهس از آنهها دو ى گزینیهد باشهد کهه 

 {90: 5}قرآنکریم وید ستگا  ش

آیت که د  بهاال بهه آن هها اشها ه شهد  سهاز اینجا دانستیم هر 

پیهروی از بایکدیگر د  تضاد واقع نیستند زیرا اگر متضاد می بودند، 

همزمان تحقق پذیر نمی بود؛ چون مسلمان باید پیهرو هرسه دستو  

ن و از آنجا که عمل به هر آیهت واحهد آ هدایات قرآنکریم باشدتمام 

همزمهان از  {90: 5}، می تواند با پیروی از آخرین آیت الزامی است

 آیت های قبلی مطابعت کند.

زندگی نمی کهنم،  1جالل آبادشهر د   اگر کسی بگویدبطو  مثال 

که  بگویدد  اخیر و  زندگی نمی کنم  ننگرها  والیتد   دگویبسپس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س  1 ش  ک الت  مح ز  ا ه  م ج رت رد  ع  م ض  ر  ت ه ب م  ه ف ی  ام  ما م م و  ک  ان ی ر م ا ی  اه ل   ای  ز  ا ل  مث  و  ای رد   ، یس  ن  م     جه  ح  سط هب  یسن و  ن  م  چ 

) م رج ت )م  . م ی ا م م و  م  ان خ    زی ز  ع
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 ا نقض نمی یکدیگر متذکره جمالت  ...زندگی نمی کنم افغانستاند  

کنند بلکه هر جمله نسبت به جمله ی قبلی معلومات بیشتر ا ایه می 

تمام معلومهاتی  ا  اخیر جمله کلی و همه جانبه بوده وجمله ی  ؛دا د

. اسهت شامل می شود که د  دو جمله ی قبلی قبال تذکر داده شهده

واضهح مهی  "زندگی نمی کنم افغانستان من د "پس صرف با گفتن 

، همانند ننگرها  و نه د بسر می برد  جالل آبادد  نه  یندهگوشود که 

این مثال، چون مصرف مسکرات بصو ت قطعهی منهع قهرا  گرفتهه، 

واضح است که ادای فریضه ی نماز د  حالت مستی همچنان ممنهوع 

د  مسکرات ضر  فراوان و سود کم نهفته است "است و مقوله ای که 
 نیز صحت دا د. "و سود آن نسبت به زیان اندك است

 قرآن عاری از تضاد است

نظریه نسخ به این معنا نیست که د  آیت های قرآنکهریم )نعهوذ 

 باهلل( تضاد وجود دا د زیرا امکان پیروی از هر آیت آن همزمان وجود

 دا د و اگر د  لفظ قرآنکریم تضاد و اقع باشد، قرآنکریم کالم واقعهی

 توجه کنید:اهلل )ج( بوده نمی تواند. به آیت زیر 

ِ لَ َغْياارِ  أَفَااالَ يَتَااَدبَُّروَن اْلقُااْرآَن َولَااْو َكاااَن ِمااْن ِعناادِ  َوَجااُدواْ فِيااِه  للا 

تاِلَفًا َكثِيًرا ُْ  ا
اندیشند اگر از جانب غیهر خهدا ترجمه: آیا د  ]معانى[ قرآن نمى

 {82: 4}قرآنکریم  یافتند.بود قطعا د  آن اختالف بسیا ى مى
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 اتمعنای حروف مقطع-6

سوال: دیده می شود که بعضی سو ه های قرآن بها کلمهه ههایی 

د  و غیره آغاز می گردند، اهمیت این کلمهه هها  الم، حم، یسچون 

 چیست؟ابتدای سو ه ها 

 جواب: 

 حروف مقطعات

یهاد مهی  یا اختصها ی و غیره بنام حروف مقطعات الم، حم، یس

دو حهرف  فالهو  همهزهحرف است )اگر  29د. زبان عربی دا ای نشو

حهروف پیشهوند سو ه ی قرآنکهریم بها  29جدا محسوب شوند( و 

مقطعات آغاز می شوند. این حرف های اختصا ی گاهی بهه تنههایی، 

 گاهی با ترکیب دو، سه، چا  و پن  حرف ظاهر می شوند.

 سو ه تنها با یک حرف آغاز شده:سه الف: 
 "ص"با حرف  ص 39سو ه  -

 "ق"با حرف  ق 50سو ه  -

 "ن"یا سو ه قلم با حرف  ن 68سو ه  -

 آغاز می شود: یسو ه با ترکیب دو حرف دهب: 
 ترکیب صرف یکبا  بکا   فته: 3که از آن جمله 

 "ههه"و  "ط"با  طه 20سو ه   -

 "س"و  "ط"با  النمل 27سو ه    -

 "س"و  "ی"با  یس 36سو ه    -
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 46تها سهو ه  40د  هفت سو ه پیهم یعنی از سهو ه  "حم" و

 آمده:

 غافر و یا المومن 40 ه سو -

 فصالت و یا حم 41سو ه  -

  الشو ا 42سو ه  -

 الزخرف 43سو ه  -

  الدخان 44سو ه  -

 الجاثیه 45سو ه  -

 االحقاف 46سو ه  -

 ج: سه ترکیب سه حرفی که د چا ده سو ه بکا   فته اند:
 د  شش سو ه آمده است: ا لم

 البقره 2سو ه  -

 آل عمران 3سو ه  -

 العنکبوت 29سو ه  -

 الروم 30سو ه  -

 لقمان 31سو ه  -

 السجده 32سو ه  -

دهم تا سو ه پانزدهم پیهم پیهم یعنی از سو ه سو ه  5د   "الٌر"

 آمده:

 یونس 10سو ه  -

 هود 11سو ه  -

 یوسف 12سو ه  -
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 الرعد 13سو ه  -

 ابراهیم 14سو ه  -

 الحجر 15سو ه  -

 د  دو سو ه آمده: "مطس"ترکیب 

 الشو ا 26سو ه  -

 القصص 28سو ه  -

 ف دو مرتبه استفاده شده:د: ترکیب چا  حر
 عرافالاسو ه  7: سو ه  المص -

 انفال 8: سو ه المر -

 هه: ترکیب پن  حرف دیگر نیز دو مرتبه ذکر شده: 
 آغاز می شود "کهیعص"با  مریم 19سو ه  -

 آغاز می شود "عسق مح"با  و یالش 42سو ه  -

با دو ترکیب حروف مقطعات آغهاز  یالشو سو ه نا گفته نماند که 

و ترکیهب دوم  "حام"که ترکیب اول مشهتمل از دو حهرف می شود 

 .مشتمل از سه حرف است "عسق"

 معنای حروف مقطعات

اگر بصو ت کوتاه بگوییم معنا و مقصد این کلمات بهرای بشهر نها 

مشخص است؛ ولی طی سالیان متمادی بعضی دانشهمندان مسهلمان 

چنهد  تعبیر های گوناگون از این اختصا ات کرده اند که بطهو  مثهال

 تعبیر  ا اینجا نقل می کنیم:

این حرف ها می تواند شکل اختصا ی بعضی جمالت و کلمهات  .1



 ؟چــه می پـــرســندکـــــافــران  

 
29 

بهه معنهای نهو  و  "ن"و یها   – انا اهللبه معنای  المباشند بطو  مثال: 

 غیره.

نظر دوم این است که این حرف ها شکل اختصا ی هیچ چیزی  .2

 ههایچیزنهام ا نیستند بلکه سمبول ها و عالمت نام های اهلل )ج( و ی

 دیگری اند.

 استعمال گردیده اند. سجع و قافیه بندیاین حرف ها بخاطر   .3

ههای عهددی اهمیت و قیمهت  ابجد فوحراین حرف ها مانند  .4

 دا ند.

این حرف ها به منظو  جلهب توجهه پیغمبهر )ص( و متبهاقی  .5

 .شده استشنوده ها استعمال 

همیت حروف د  مو د اهای متعدد ناگفته نباید گذاشت که کتاب 

 مقطعات به طبع  سیده است.

 بهترین تعبیر حروف مقطعات

توسهط دانشهمندان تها حهال بهترین تعبیر حروف مقطعات کهه 

ابن و  زمخشری، تفسیر ابن کثیرمختلف ا ایه شده  و مو د پشتیبانی 
 نیز قرا  گرفته از این قرا  اند: تیمیه

است کهه  بدن انسان متشکل از عناصر مختلف ابتدایی و اساسی

باوجود آن هم  .؛ از آنجمله یکی خاك استدند  طبیعت پیدا می شو

 که بگوییم وجود انسان کامال شبیه خاك است.  د ست نیست
ه دسترسهی شدصری که وجود انسان از آن تشکیل اما به تمام عن

اساس  این  وند دا یم و می توانیم چند لیتر آب  ا به آن بیافزاییم که
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ولهی هیچگهاهی قهاد   ن  ا تشکیل مهی دههدساختمان جسم انسا
صر تشکیل دهنده اباوجود آنکه عن نخواهیم بود که انسانی بسازیم و

وجود انسان  ا می دانیم  زمانیکه د با ه ی  مز زندگی از ما پرسهیده 
 .جوابی داده نمی توانیممی شود 

قرآنکریم متشکل از همان حرف هایی است که عهرب هها بها آن 
 ی کنند.فصیحانه تکلم م

می کردنهد و د  زمهان نهزول  فخرعرب ها باالی زبان خود بسیا  
قرآنکریم زبان عربی د  اوج شگوفایی ادب قرا  داشت. با حرف هایی 

و غیره اهلل )ج( بشر  ا د  معرض آزمایش قرا  می  الم، یس، حمچون 
که اگر د  حقیقت آن شک دا ند سو ه ای د  زیبایی، موشگافی دهد 

بسازند، اگر د  حقیقت آن شک دا نهد. ابه به قرآنکریم و ظرافت مش
د  ابتدا قرآنکریم تمام انس و جن  ا مخاطب قرا  مهی دههد و مهی 

ا ی مانند قرآنکریم بسازید و عالوه می نماید که اگر بهکتابفرماید که 
د بود کهه ینیز قاد  نخواه یدپشتیبانی یکدیگر هردو متحدانه بکوش

و آیهت  االسراءسو ه  88زمایش د  آیت  د. این آیچنین چیزی بساز
 سو ه طو  تذکر داده شده.  34

سو ه ههود ایهن آزمهایش  ا بها  13بعد از آن قرآنکریم د  آیت 
سو ه مانند قرآنکریم تکرا  می نماید و باز ههم  10پیشکش تخلیق 

یک سو ه  یونسسو ه  38د  آیت شرایط آزمایش  ا ساده تر ساخته 
سهاختا  یعنی و د  اخیر سهل ترین پیشکش می خواهد  قرآنمانند 

 23آیت  پیشنهاد می شود. یک سو ه کم و بیش مشابه به قرآنکریم
 به این مسئله می پردازد: البقرهسو ه  24و 

ثِْلاِه  ان م ِ ْلنَاا َعلَاى َعْباِدنَا فَاجْتُواْ بِسُاوَرة  م ِ اا نَزَّ مَّ َوإِن كُنتُْم فِاي َرْياب  م ِ
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ِ إِْن كُْنتُْم َصاِدقِينَ َواْدعُواْ شَُهَداءكُم م ِ   ن ُدوِن للا 

ایم شک دا ید پهس ترجمه: و اگر د  آنچه بر بنده خود نازل کرده

اى مانند آن بیاو ید و گواهان خود  ا غیهر گویید سو هاگر  است مى

 خدا فرا خوانید.

َهاااا النَّااااُس ودُ لَّتِاااي َوقُ ااَر فَاااِإن لَّاااْم تَْفعَلُاااواْ َولَااان تَْفعَلُاااواْ فَااااتَّقُواْ النَّااا

ْت ِلْلَكافِِرينَ  اَرةُ أُِعدَّ ََ  َواْلِح

توانید کرد از آن آتشهى کهه ترجمه: پس اگر نکردید و هرگز نمى

 .بترسیدسوختش مردمان و سنگها هستند و براى کافران آماده شده 

 {24و  23: 2}قرآنکریم 

اگر بخواهیم مها ت دو صنعتگر  ا آزمایش کنهیم بایهد بهه آنهها 

 د اد خام و نمونه یکسان سپرده شود و از کا  عملهی آنهها مقدا  مو

اگهر آنهها خیهاط فرض کنیم اجرای پروژه واحد نظا ت صو ت گیرد. 

 یک پا چه تکه داده شود. مواد خام زبان عربیبه هردو از باشند باید 

زبهان ی ، ل، م، ی، س... هستند. شیوه خها ق العهاده لفحرف های ا

که قرآنکهریم کهالم خداونهد )ج( است ت این حقیق یانگرقرآنکریم ب

ترکیبی از همان حرف هایی اسهت  دیده می شود که و همچنان بوده

ات زیاد کسب کردنهد ولهی تها مشرکان عرب افتخا با بازی با آن که 

 اکنون موفق نشدند و نخواهند شد که نظیر آنرا بسازند!

د  فصاحت زبان،  قد ت بیان، شهیوایی د  سهخنرانی و عرب ها 

تنها با توجه به مثال قبلی . ا برد اصطالحات پر مفهوم شهرت دا ندک

و میتوان   ا می دانیمانسان  بدنبا اینکه که اجزای تشکیل دهنده ی 

حهرف ههایی کهه هماننهد ایهن،  .به آن ها دسترسی داشته باشهیم
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متشکل است مانند الف، ل، م... با ایهن هها آشهنا ها قرآنکریم از آن 

استفاده به ها یب و ساختا  جمالت و کلمات از آن هستیم و برای ترک

توانایی د ك تمام اجزای تشکیل دهنهده وجهود عمل می آو یم. اگر 

بها انسان  ا هم داشهته باشهیم، نمهی تهوان انسهانی خلهق کنهیم. 

حرف هایی که قرآنکریم متشکل از آن هها تمام ا بد نظرداشت اینکه 

الحات فصیح و زیبایی  ا نمی توانیم همانند اصط است آشنایی دا یم

از اینجاسهت  بسازیم که د  قرآنکریم با آن ها مواجه می شویم؛ پس

 !که قرآنکریم منشاء الهی خود  ا به اثبات می  ساند

 کیفیت معجزه آسای قرآن همواره بعد از حروف مقطعات ذکر شده

 به تعقیب این حرف های شکسته د مهو داهلل )ج( از همین سبب 

زبهان مهی گشهاید؛ بطهو  قرآنکریم الهی ی و مقام ومعجزه  خاصیت

 مثال:

ْلُمتَّقِ  الم  ينَ ذَِلَك اْلِكتَاُب َّلَ َرْيَب فِيِه هًُدى ل ِ

ى که د  ]حقانیت[ آن ههیچ این است کتاب -الف الم میم ترجمه: 

 {2و1: 2}قرآنکریم  است. متقیانتردیدى نیست ]و[ مایه هدایت 
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 زمین هموار یا بیضوی؟ - 7

 : د  قرآنکریم گفته شده که اهلل )ج( زمین  ا برای شما مانندسوال

است. این کالم اشا ه دا د که زمین هموا  است. آیا  گسترانیدهفرش 

 این جمله با ساینس به اثبات  سیده امروز د  تضاد واقع نیست؟

 جواب: 

 زمین مانند فرش ساخته شده

 بر می خو د: نوحاین سوال به آیتی از سو ه 

 ُ   َجعََل لَكُُم اأْلَْرَض بَِساًطاَوللاَّ

 ترجمه: و خدا زمین  ا براى شما فرشى ]گسترده[ ساخت.

 {19: 71}قرآنکریم 

اما مفهوم این جمله د  آیت بعدی تشریح می شهود یعنهی آیهت 

)ج( پهاك د. اهلل کنهبعدی مکمِل آن است و آیت اولی  ا شهرح مهی 

 :دکنمی مهربانی 

اًجا ِلتَْسلُكُوا ِمْنَها سُبُ  ََ  اًل فِ

 {20: 71}قرآنکریم تا د   اههاى فراخ آن بروید

 نیز و جود دا د: طهشبیه این آیت، پیامی د  سو ه 

نااَزَ  ِمااَن باًُل َوأَ سُاايَهااا الَّااِذي َجعَااَل لَكُااُم اأْلَْرَض َمْهااًدا َوَساالََك لَكُااْم فِ 

ن نَّبَات   َرْجنَا بِِه أَْزَواًجا م ِ ُْ َ  ى َشتَّ السََّماِء َماًء فَج

اى سهاخت و بهراى ترجمه: همان کسى که زمین  ا برایتان گهوا ه

کرد و از آسمان آبى فرود آو د پس به وسهیله   وانشما د  آن  اهها 
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 {53: 20}قرآنکریم  گوناگون جفت جفت بیرون آو دیم. نباتاتآن 

 30سطح زمین که قشر زمین هم به آن گفته می شهود کمتهر از 

امت دا د و د  مقایسه با شعاع کره زمین کیلومتر( ضخ 48.27میل )

کیلهومتر( طهول دا د بسهیا  نهاچیز و  6033.75میل ) 3750که 

کهه هموا  است. الیه های عمیقتر زمین بسیا  داغ و مهایع بهوده تقریبا 

برای زندگی موجودات حیه نا مساعد است. قشهر زمهین یهک پوشهش 

 می سهازد. اهلل )ج(جامد است که زندگی ما  ا د   وی زمین امکان پذیر 

به این پدیده اشا ه نموده و قشر زمین  ا به فرش همهوا  شهده تشهبیه 

  م.نموده است که ما می توانیم باالی آن زندگی، سفر و  اه پیمایی نمایی

 فرش باالی سطح نا هموار نیز گسترده می شود

هیچ آیتی از آیت های قرآنکریم داللت بر مسطح بودن کره زمین 

قرآنکریم تنها سطح زمین  ا با فرش مقایسهه مهی کنهد.  ندا د بلکه

بعضی ها تصو  می کنند که فرش صرف باالی سهطوح کهامال همهوا  

است و می توانیم فرش  ا باالی یک کره بهز گ ماننهد گسترش قابل 

کره ی زمین نیز فرش نماییم. این موضوع  ا می توان بها پیچانیهدن 

با شعاع بز گ که مثهال  قطعات متعدد فرش به دو  یک جسم کروی

 کره زمین  ا تمثیل می کند، بخوبی مشاهده کرد.

فرش بصو ت عموم باالی سطوحی گذاشته می شود که گشت و گذا  

 باالی آن دشوا  باشد و هنگام قدم زدن احساس تکلیف و نا احتی شود.

اهلل )ج( قشر زمین  ا به فرش تشبیه نموده که بهدون موجودیهت 

و نمی توانند بر اثر شدت گرمهی اجسهام سهیال آن موجودات زنده 
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 زندگی کنند. د   وی زمین تحت آن محیط نا مناسب 

از این سبب قرآنکریم نه تنها کامال کتهاب منطقهی اسهت بلکهه 

حقیقت بز گ علمی  ا که قرن ها بعد توسط زمین شناسهان کشهف 

 بیان می کند.د  عصر پیامبر )ص( گردید 

 زمین مبسوط است

باال تذکر به عمل آمد قرآنکریم د  چند آیت به ما خبر چنانچه د  

 داده که زمین مبسوط و توسعه یافته است.

 َواأْلَْرَض فََرْشنَاَها فَنِْعَم اْلَماِهُدونَ 

 انیده ایمایم و چه نیکو گسترترجمه: و زمین  ا گسترانیده

 {48: 51}قرآنکریم 

زمهین همچنان د  چندین آیت دیگر قرآنکریم بیهان شهده کهه 

 پهناو  و گسترش یافته است:

عَِل اأْلَْرَض ِمَهاًدا َْ  أَلَْم نَ

 .اى نگردانیدیمترجمه: یا زمین  ا گهوا ه

بَاَ  أَْوتَاًدا َِ  َواْل

 {7و6: 78: قرانکریم} ترجمه: و کوهها  ا ]چون[ میخهایى ]نگذاشتیم[.

ازهیچ آیت قرآنکریم کوچکترین استنباط نمی شهود کهه زمهین 

ن و وسهیع دا  باشد. قرآنکریم تنها اشا ه به فهراخ بهومسطح و همو

 :آمده است اینطو د و دلیل آن نبودن زمین دا 

ي َواِسعٌٍَ فَ  َِ  ُدونِ اَي فَاْعبُ ِإيَّ يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ أَْر

اید زمین مهن فهراخ اسهت ترجمه: اى بندگان من که ایمان آو ده
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 {56: 29}قرآنکریم  تنها مرا بپرستید.

باقی نمهی مانهد و نمهی  یعذ هیچ از اینجاست که به هیچ کس 

 ناگوا  استدالل کند که  به سبب عوامل محیطید   وز محاسبه تواند 

کا های خوب انجام داده نمی توانست و یها زندگی و شرایط نامناسب 

 به اجرای کا های ناشایسته می گردید.متوصل به جبر 

 زمین شکل  بیضوی دارد

 النازعهاتسهو ه  30متعال )ج( شکل اصلی زمین  ا د  آیت  اهلل
 بیان نموده: چنین

 َواأْلَْرَض بَْعَد ذَِلَك َدَحاَها

 و( آو دد  بیضهی شهکل  بهه ) و  غلتاند  ا زمین ، آن از پس  و ترجمه:

 {30: 79}قرآنکریم  گستراند

اسهت و همچنهان بهه  "تخم شکل"به معنای  "دحاها"لغت عربی 

 "دحی"از  "دحاها"نیز بکا  می  ود.  "و گسترش وسعت ،اپهن"معنای 

مشتق شده که بصو ت مشخص به تخم شتر مرغ اطالق مهی شهود کهه 

 زمین است.کره کامال همانند شکل  واست   بیضویدا ای شکل 

نتیجه می شود  آیت ها و آیت هایی که پیش از این گذشت از این

ال د  تهوازن و که قرآنکهریم و علهم تثبیهت شهده ی امهروزی کهام

 هماهنگی قرا  دا ند.
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تشخیص جنسیت طفل در بطن  -8

 مادر

سوال: د  قرآن گفته شده که تنها ذات اهلل )ج( جنسیت طفل  ا بطن 

) حم( ماد  می داند اما حاال د  علم طب پیشرفت وسیع صو ت گرفته و 

می توانیم به آسانی جنسیت طفل  ا توسط التراسونوگرافی د  بطن ماد  

 خیص دهیم. آیا این آیت با علم طب ناهمآهنگ نیست؟تش

 جواب: 

  اهلل )ج( قاد  مطلق است و واقف از همه چیز! او بر تمام چیزهای آشهکا

 و پنهان علم دا د ولی علم بعضی چیز ها  ا به بشر اعطا نموده است. 

 اهلل )ج( برهمه چیز علم دارد

ر ی وجود دا د دال باکثر مردم به این باو  اند که د  قرآنکریم آیت
اینکه اهلل )ج( ادعا نموده که تنها ذات پهاك او جنسهیت طفهل  ا د  

 بطن ماد  می داند. 
 :قرآن اینگونه شهادت می دهد

ُ  اْلغَ  ٍِ َويُنَز ِ َ ِعنَدهُ ِعْلُم السَّاَع َماا وَ ا فِاي اأْلَْرَحااِم يَْعلَاُم َماْيَث وَ إِنَّ للاَّ

اذَا تَْكِسبُ  ِ بِ  َغًدا َوَما تَْدِري نَْفٌس تَْدِري نَْفٌس مَّ َ أَْرض  تَُما جَي  وُت إِنَّ للاَّ

بِيٌر  َُ  َعِليٌم 

خداست که علم ]به[ قیامت نزد اوست و بها ان  ا ترجمه: د  حقیقت

داند فردا داند و کسى نمىفرستد و آنچه  ا که د   حمهاست مىفرو مى

میهرد د  ن مىداند د  کدامین سرزمیآو د و کسى نمىچه به دست مى

 {34 :31}قرآنکریم  خداست ]که[ داناى آگاه است.حقیقت
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 :وجود دا دنیز  الرعدمشابه به آیت باال پیام دیگری د  سو ه 

ُ يَْعلَااُم َمااا تَْحِمااُل كُاالُّ أُنثَااى َوَمااا تَِغاايُض ا ْزَداُد َوكُاالُّ تَاااُم َوَمااا ألَْرَحااللا 

 َشْيء  ِعنَدهُ بِِمْقَدار  

گیرد و اى ]د   حم[ با  مىاند آنچه  ا که هر مادهدترجمه: خدا مى

افزایند و ههر چیهزى کاهند و آنچه  ا مى]نیز[ آنچه  ا که  حمها مى

 {8: 13}قرآنکریم  اى دا د.نزد او اندازه

 جنسیت طفل و التراسونوگرافی

امروز بنابر پیشرفت علم طب به آسانی می توان جنسیت طفل  ا 

 د  بطن ماد  حامله تثبیت کرد.  گرافیالتراسونوتوسط معاینه 

 در متن قرآن نیامده "جنسیت"کلمه 

می دانم که اکثر مترجمان و مفسران این آیت قرآن عظیم الشهان 

 ا طو ی تعبیر نموده اند که تنها اهلل )ج( جنسیت طفهل  ا د  بطهن 

ماد  می داند. اگر متن عربی این آیت  ا بخوانیم با لغتی کهه معهادل 

د  زبان د ی باشد، مواجه نمی شویم. د  حقیقت خداوند  "جنسیت"

)ج( می گوید: علم چیزی که د  بطن ماد  قرا  دا د تنهها و تنهها د  

زیهاد علمها و دانشهمندان د  د ك معنهای  تعداد .نزد او تعالی است

 اصلی این آیت دچا  اشتباه شده و به این باو  انهد کهه تنهها اهلل )ج(

ماد  می داند؛ که این تعبیر ناد ست از ایهن جنسیت طفل  ا د  بطن 

 قرآنکریم است.آیت 
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 هیچ کس بجز اهلل )ج( خوی و خاصیت طفل را نمی داند

این آیت داللت به جنسیت طفل د  بطن ماد  نهدا د بلکهه بیهان 

 د طفلی که د  بطن ماد  قهرا  داکه تنها اهلل تعالی )ج( میداند نموده 

و  خواهد بود؟ آیا او بهرای والهدین چگونه خواهد بود؛ طبیعت او چط

نعمت است یا سبب لعنت و نفرین؟ آیا او سبب نجات جامعه خواههد 

و یا بد؟  با  می آیدشد یا سبب هالکت و فالکت؟ آیا او شخص خوب 

آیا او وا د بهشت خواهد شد و یا دوزخ؟ علم کامل این همهه تنهها و 

 ست.ذات اقدس اوتنها نزد 

قد  عالم بز گ باشد و وسایل پیشهرفته هیچ دانشمند جهان، هر

د  اختیا  داشته باشد، قاد  نخواهد بود تا د  بها ه ی طفلهی کهه د  

بطن ماد  قرا  دا د بصو ت دقیق بر چیز ههایی کهه متهذکر شهدیم 

 د.پیدا کنآگاهی 
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 حور-9 

سوال: نظر به وعده د  قرآن زمانیکه مردان داخهل بهشهت مهی 

زیبا( تصاحب می کنند پس زمانیکهه  شوند حو  )زنان بهشتی نهایت

  ا صاحب می شوند؟ ه چیززنان وا د بهشت شوند چ

 جواب:

 در قرآن "حور"کلمه 

 با  ذکر شده: 4د  قرآنکریم  "حو "کلمه 

ْجنَاهُم بُِحور  ِعين    َكذَِلَك َوَزوَّ

گشهاده ترجمه: ]آ ى[ چنین ]خواهد بود[ و آنهها  ا بها حو یهان 

 {54: 44}قرآنکریم  گردانیم.چشم همسر مى

ْجنَاهُم بِ  ٍ  َوَزوَّ ْصفُوفَ  ين  عِ ُحور  ُمتَِّكئِيَن َعلَى سُُرر  مَّ

تکیه زده بر تخت های برابر یکدیگر گسترده و ایشانرا به ترجمه: 

 {20: 52}قرآنکریم  .حو ان گشاده چشم جفت کنیم

ْقُصوَراٌت فِي اْلِخيَامِ   ُحوٌر مَّ

: 55}قرآنکهریم  هها.[ خیمههنشین د  ]دلترجمه: حو انى پرده

72} 

 َوُحوٌر ِعينٌ 

 {22 :56}قرآنکریم  .است چشمگشاده حو ان برای شان ترجمه: و 

 ترجمه شده "دوشیزه های زیبا " "حو "کلمه 

 ا دوشهیزه ههای زیبها  "حو "تعداد زیاد مترجمان قرآنکریم کلمه 
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. 1ت دا دبخصوص د  ترجمه های ا دو عمومیاین امر ترجمه نموده اند که 

باشد  "دختر های باکره"و یا  "دوشیزه های زیبا"به معنای  "حو "اگر 

 اسهت. سهوال اینجاسهت:پس این صرف برای مردان وعده داده شهده 

 زمانیکه زنان وا د بهشت می شوند برای آنها چه د  نظر است؟

 "حور"معنای کلمه  

 "حهو ا"و صیغه جمع  "احو "د  اصل صیغه جمع  "حو "کلمه 

برای زنان استعمال می شود.  "حو ا"برای مردان و  "احو "ت که اس

که دا ای چشم های منحصر به  اطالق می شودبه کسی  "حو "کلمه 

فرد و مخصوص باشد و این کیفیت به کسانی ا زانهی مهی شهود کهه 

بهه  تاکیهد ود  بهشت هستند؛ اهم از مذکر و مونث دا ای نفس پاك 

 دا د.  حو شم های تخیلی سفیدی بیش از حد قسمت سفید چ

ااِلَحاِت أَنَّ  اِر الَّااِذين آَمنُااواْ َوَعِملُااواْ الصَّ ااِري ِماان ْم َجنَّااات   لَُهااَوبَش ِ َْ  تَ

ِزْقنَاا واْ َهاذَا الَّاِذي رُ ْزقًاا قَاالُ ة  ر ِ تَْحتَِها األَْنَهاُر كُلََّما ُرِزقُواْ ِمْنَها ِمن ََُمرَ 

اااَرةٌ مُّ َواٌج لَُهااْم فِيَهاااا أَزْ ِماان قَْباااُل َوأُتُاااواْ بِاااِه ُمتََشاااابًِها وَ  َوهُاااْم فِيَهاااا  َطهَّ

اِلُدونَ  َُ 

اند و کا هاى شایسهته انجهام ترجمه: و کسانى  ا که ایمان آو ده

اند مژده ده که ایشان  ا باغهایى خواهد بود که از زیر ]د ختان[ داده

اى از آن  وزى ایشهان شهود آنها جویها  وان اسهت ههر گهاه میهوه

همان است که پیش از این ]نیز[  وزى ما بوده و ماننهد  گویند اینمى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی -1 ن ی  رد م  ب  م زب ی نکب ر  ق م  ه  ج ر ت م ر  ث ک ا سا  س  "ح  ی ز  ش ز و ی  اه ه کب زو  م ج رت  "  . ن    ا ر -و  ت مم  ج
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آن ]نعمتها[ به ایشان داده شود و د  آنجا همسرانى پاکیزه خواهنهد 

 {25: 2}قرآنکریم  داشت و د  آنجا جاودانه بمانند.

میسر  "ازواج"قرآن پاك د  چندین آیت از اینکه برای بهشتیان 

همدم  ا افاده میکند و  معنای جوره "ازواج"است دست باز نداشته؛ 

و این آیت ها خبر می دهند که د  بهشت برای بهشهتیان همسهران 

 پاك و ناب مهیا میگردد؛ بطو  مثال:

لُ  ُِ اِلَحاِت َسنُْد َْ ُهْم جَ َوالَِّذيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ ِري ِمن تَْحتَِها نَّات  تَ

اِلِديَن فِيَها أَبًَدا لَُّهْم فِيهَ  َُ َرةٌ ٌج مُّ ا أَْزَوااألَْنَهاُر  لُُهْم ِظالًّ وَ َطهَّ ُِ  َظِلياًل  نُْد

ترجمه: و به زودى کسانى  ا که ایمان آو ده و کا ههاى شایسهته 

 اند د  باغهایى که از زیر ]د ختان[ آن نهرها  وان است د آو یمکرده

 براى همیشه د  آن جاودانند و د  آنجا همسرانى پاکیزه دا ند و آنان

 {57: 4}قرآنکریم  پایدا  د آو یم. اى ا د  سایه

جنسیت مشخص ندا د؛ به عبها ت دیگهر  حو از این سبب کلمه 

مونث داللت دا د. محمد  هم به جنسبه جنس مذکر و هم  حو کلمه 

و عبهداهلل  همسهر ا  حهو اسد )مترجم قرآنکریم به زبان انگلیسی( 

 همهراه همدم ویوسف علی )مترجم قرآنکریم به زبان انگلیسی( آنرا 

ن مردا ترجمه نموده اند. بنابر این نظر به تعبیر این گروه دانشمندان،

بز گ و  خشهنان های که مراد از آن دوشیزه ی زیبا با چشم  ا  حو 

که مهراد از آن  حو است د  بهشت صاحب می شوند و برای زنان نیز 

 . است میسر می شودبز گ و  خشان  های مردهایی است با چشم
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 وجود هللا برای ملحد اثبات -10

سوال: چطو  می توانید ثابت سهازید کهه ایهن کائنهات مالهک و 

 آفریدگا ی دا د و اینکه اهلل )ج( خالق تمام هستی و موجودات است؟

 جواب: 

 مبارکباد به ملحد

اولین جمله ایکه هنگام مالقات با ملحدان به ایشان مهی خهواهم 
 زیرا اکثر مردم "می گویم!برای تو بسیا  مبا کباد "بگویم این است: 

ه که به وجود خدا ایمان دا ند، ایمان شان مبنی بر باو  های کو کو ان
است. بطو  مثال شخصی که عیسوی است بخاطری عیسوی است که 
والدین او عیسوی هستند، اگر کسِ دیگری مذهب خود  ا هنهدویزم 
 انتخاب کرده، انتخاب مذهب او برمبنای مذهب پهد  و مهاد  اوسهت
یعنی والدین او هندو هستند.... اکثر مردم جهان از سهبب نهادانی و 
بصو ت کو کو انه دین و آیین پد ان و اجهداد خهود  ا تعقیهب مهی 
کنند. اما برخالف کسانیکه به وجود خدا عقیده ندا ند و یا ساده تهر 
بگوییم ملحد هستند، حتا اگر او مربوط به یک خانواده مهذهبی نیهز 

ود استفاده کرده و وجود معبود  ا مردود می شما د و باشد، از فکر خ
هر تصو  و مشخصاتی که د  دین خانوادگی خود  اجع به خدا شنیده 
برایش منطقی به نظر نمی  سد از اینرو به وجود خدا بهاو  نهدا د تها 

 آنجا که از وجود هر نوع معبود منکر است.

به ملحهدان  ذاکر، چرا"ممکن براد ان مسلمانم از من بپرسند که 

من بخاطری به او مبا کباد مهی گهویم زیهرا او  "مبا کباد می گویی؟
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اسهت  "ال الهه"قسمت اول کلمه شهادت  ا قبول دا د که عبا ت از 

. پس یک حصه از کها ی کهه بایهد "هیچ معبود وجود ندا د"یعنی 

اال "انجام دهم از پیش اجرا شده، حال تنها چیزی کهه بهاقی مانهده 

امیدوا م انشااهلل آنرا نیز به او به اثبات برسانم؛ برخالف است که "اهلل

با دیگر غیر مسلمانانی که ملحد نیستند، ابتدا باید مفکو ه غلط کهه 

د با ه خدا د  ذهن دا ند آنرا برطرف کنم سپس تصهو  حقیقهی اهلل 

 )ج(  ا برای شان تعریف کنم تا قناعت شان فراهم شود.

 تصور منطقی اهلل

من از ملحد هموا ه ایهن بهوده: تعریهف معبهود  نخستین پرسش

)خدا( چیست؟ باید بخاطر داشت که اگر کسی بگوید که معبود )خدا( 

 وجود ندا د، حتما او باید معنای خدا  ا بداند.

این یک قلهم "اگر یک کتاب  ا د  دست داشته باشم و بگویم که 

لهم او باید تعریف ق "این قلم نیست"شخص مقابل که بگوید  "است

 ا بداند حتا اگر او چیزی که د  دستم است نشناسد و یا آنرا بخهاطر 

ه آو ده نتواند.  اگر او بگوید که این قلم نیست حد اقل باید بدانهد که

 قلم چه است و کلمه قلم به چی اطالق می شود. 

حد  "خدا وجود ندا د"به عین شکل زمانیکه یک ملحد می گوید 

. تصو  خدا ممکن ناشی از اشیای موجود اقل باید مفهوم خدا  ا بداند

د  محیط و ماحول باشد که او د  آن محهدوده زیسهت مهی کنهد و 

خدایی که مردم آنرا عبادت می کنند صفت های بشری داشته باشهد 

از اینرو او به چنین معبود عقیده ندا د؛ مسلمانان نیز به وجود چنین 



 ؟چــه می پـــرســندکـــــافــران  

 
45 

 .یک معبود عقیده ندا ند و باید هم نداشته باشند

اگر یک غیر مسلمان به این باو  باشد که اسالم دین بی  حمهی و 

بربریت است که ا تباط به دهشت افگنی )ترو یزم( دا د، دینی است 

که حقوق زنان  ا پایمال می کند، دینی است که با ساینس د  تضهاد 

قرا  دا د، با دید کوتاهی که این شخص د با ه اسهالم دا د، د سهت 

م )نعوذ باهلل( دین الهی نیست و اسهالم  ا قبهول است که بگوید اسال

نکند. مشکل او این است که او تصویر ناد ست از اسالم د  سهر مهی 

پرو اند، با این وصف من هم این نوع تصویر ناد ست اسالم  ا  د مهی 

کنم ولی از جانب دیگر منحیث یک مسلمان باالیم فرض می گردد تا 

 غیرمسلمان آشکا  سازم.تصویر واقعی اسالم  ا برای این 

اسالم دین مهربانی و صلح پسندی است، اسالم حقهوق مسهاوی 

برای زنان و مردان قایل است و اسالم د  مغایرت با منطهق، دلیهل و 

ساینس قرا  ندا د. اگر پرده ظلمت  ا که بر حقایق اسهالم قهرا داده 

م شده برای آن غیر مسلمان بگشاییم امیدوا  هستم که انشااهلل اسال

  ا به حیث بهترین شیوه زندگی بپذیرد.

ملحدان نیز معبودان ناحق  ا مرود می شما ند و بر ههر مسهلمان 

است تا تصویر د خشان اسالم و مفهوم اصلی خدا  ا به آنها تعریهف 

 کند که او انشااهلل آنرا می پذیرد.

که د  این  "تصو  خدا د  اسالم")برای معلومات مزید به مقاله ی 

 مولف( –نوشته ام مراجعه کنید  ابطه 
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 قرآن و ساینس جدید

 وش هایی که برای اثبات وجود خداوند )ج( با استفاده از بعضهی 

بیهان کهرده کهرده ام ممکهن  "تصو  خدا د  اسهالم"مواد د  مقاله 

قناعت بعضی ها  ا فراهم سازد ولی قناعت همگهان  ا فهراهم نمهی 

 سازد.

وجهود اهلل )ج( طلهب مهی بصو ت عموم ملحدان دلیل علمی بر 

کنند. می دانیم که امروز عصر ساینس و تکنالوژی است پس بیایید با 

ا یک تیر دو فاخته  ا شکا  کرده همزمان با اثبات وجود اهلل )ج( اینهر

 هم ثابت سازیم که قرآنکریم از جانب او فرود آمده است.

اگر یک شی و یا یک ماشین جدید که احهدی آنهرا قبهل از ایهن 

ده، د با ه آن نشنیده و با آن آشنایی نداشته باشد، به یک ملحد ندی

چه کسی "و یا هر شخص دیگر نمایش داده شود و از او پرسیده شود 

بعهد از  "می تواند مشخصات و جزییات این شی نا آشنا  ا بیان کنهد

تولیهد کننهده "یا می گوید  "خالق آن"اندك تامل او خواهد گفت: 

... هر آنچه د  جواب بگویهد  "سازنده آن"وید و یا هم شاید بگ "آن

 از همین قبیل خواهد بود؛ آنرا پذیرفته و به حافظه بسپا ید.

برای معلومات بیشتر د  مو د حقایق علمی موجود د  قرآنکهریم 

 "1سازگا  یا ناسهازگا  –قرآن و ساینس جدید "لطف نموده به کتاب 

 توجه فرمایید.که د  این  ابطه به  شته تحریر د آو ده ام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  The Quran & Modern Science – Compatible or Incompatible? 
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 علم نظری احتماالت

یک شاخه علم  یاضیات احتماالت نام دا د که نظر به آن اگهر دو 

گزینه داشته باشیم که یکی آن صحیح و دیگری غلط باشد، چهانس 

است که بشکل  یاضهیکی  %50اینکه گزینه صحیح  ا انتخاب کنیم 

 نشان می دهند. 2/1آنرا بصو ت 

بطرف بهاال پرتهاب کنهیم احتمهال همچنان زمانیکه یک سکه  ا 

است. اگر با  دوم همان سکه پرتاب شود، این با   %50حدس د ست 

احتمال وجود دا د که حدس ما د ست باشهد؛ امها چهانس  %50نیز 

اینکه هر دو مرتبه  ا د ست حدس کرده باشیم، احتمال نیم د  نهیم 

x 2/1است یعنی  یگر است و یا به عبا ت د 4/1که مساوی به  2/1  

. اگر با  سوم نیز سهکه پرتهاب %25که مساویست به  %50از  50%

x 2/1شود چانس اینکه هر سه مرتبه گمان ما د ست باشد    2/1 x   

که اگر  %50% از 50% از 50می گردد و یا  8/1است که نتیجه  2/1

 بدست می آید.  %12.5ساده تر بگوییم نتیجه 

د  هر وجه آن یک عدد اگر یک مکعب مربع  ا د  نظر بگیریم که 

د ج باشد و آنرا پرتاب کنیم سپس از جمله اعهداد یکهی  ا  6تا  1از 

است.  6/1انتخاب کنیم، احتمال اینکه ما حدس د ست کرده باشیم 

 6/1اگر با  دوم آنرا پرتاب کنیم چانس حدس د ست د  هردو مرتبه 

x 6/1  یم و اگر با  سوم آنرا پرتاب کنه 36/1است که مساویست به

x 6/1 x 6/1چانس حدس د سهت د  هرسهه مرتبهه  یعنهی  6/1 

 است بدست می آید. %0.5که کمتر از  216/1

بیایید قرآنکریم  ا با این  وند آزمایش کنیم. فرض کنید شخصهی 
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تمام معلومات قرآنکریم  ا که همه و همه د  آنزمان مهبهم و کشهف 

ال  وش ناشده بودند بر حدس و گمان جمهع آو ی کهرده باشهد. حها

احتماالت  ا باالی این فرضیه که این همه حهدس و گمهان همزمهان 

 دقیق واقع شده بتواند تطبیق می کنیم.

د   وزگا انی که نزول سو ه های  قرآنکریم جریان داشت بشر به 

این باو  بود که زمین هموا است باوجودیکه گزینه ههای دیگهر نیهز 

زمین  ا مثلثی بخوانند د با ه شکل زمین وجود داشت؛ می توانستند 

و یا به اشکال دیگری چون مربع، مخمس، مسدس ... ، دایروی، کروی 

گزینه مختلف د  مو د شهکل زمهین وجهود  30وغیره.  فرض کنیم 

داشت اما می بینیم که قرآنکریم به د ستی شکل زمهین  ا بیضهوی 

بیان کرده است. اگر این گفته مبنی بر حدس می بود، احتمال صحت 

 می بود. 30/1آن 

د  قرآنکریم تذکر داده شده که نو  ماه اشعه منعکسه است. اگهر 

اسهت و  2/1این مو د نیز بر گمان استوا  باشد، چهانس صهحت آن 

اینکه هردو گمان د ست باشند، احتمال گمان د ست نظر به قهانونی 

 است.  x 2/1  =60/1 30/1که قبال متذکر شدیم 

ریم بیان نموده که هر موجودزنهده از اگر از این فراتر برویم قرآنک

آب آفریده شده. نویسنده قرآن می توانست از گزینه ههای دیگهری 

چون چوب، سهنگ، مهس، المهونیم، آههن، نقهره، طهال، اکسهیجن، 

نایتروجن، هاید وجن، شحم، سمنت، کانکریت وغیره که د  اختیها  

ایهن داشت استفاده کند و بگوید که تمام موجودات از یکی دیگهر از 

عناصر یا مرکبات خلق گردیده اند. بطو  مثهال فهرض کنهیم گزینهه 
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باشهد. قرآنکهریم چهه  10000هایی که د  اختیا  دا یم د  حدود 

خوب واقعیت بز گ  ا بیان کرده که د  ساختا  همه چیهز آب بکها  

 فته؛ اگر این حقیقت  ا نیز فرضیه قبول کنیم و بگوییم بطو  حهدس 

شده باشد، چانس اینکه این فرضهیه صهحیح  د  قرآنکریم گنجانیده

 است. 10000/1باشد 

هرگاه احتمال حقیقت بودن هر سه فرضیه )زمین شهکل بیضهوی 

دا د،  وشنایی ماه نو  منعکسه است و اینکه د  ساختا  همهه چیهز 

 آب وجود دا د(  ا یکجا محاسبه کنیم، دا یم:

30/1 x 2/1  x 10000/1  بدست می آید  60000/1حاصل

 % است.0.0017ه تقریبا مساوی به ک

می دانیم که قرآنکریم د  مو د صد ها چیز دیگهر کهه د  زمهان 

نزول، کسی از آنها آگاهی نداشت زبان می گشاید. د  اینجا ضهرو ت 

به محاسبه تمام آنها دیده نمی شود زیرا دیدیم که فقهط از ا زیهابی 

مهه % مهی  سهد، اگهر ه0.0017سه مو د احتمال صحت گمان به 

 وموا دی که تا آنزمان مبهم بودند بر بنیاد حدس و گمان استوا  بوده 

د ج قرآنکریم می گردیدند، د  حالیکه همه و همه کهامال صهحیح و 

حتا یک مو د هم اشتباه نباشد، کا  به کجا می  سهید کهه متبهاقی 

 محاسبات  ا به خوانندگان محترم محول می سازیم.

ین حقایق بدون کوچکترین اشتباه باید گفت که گمان کردن همه ا

کا یست نهایت دشوا  و از دایره سلطه ی بشر خا ج! این نشانه برای 

 انسان دانا و با منطق دلیل کافی براین است که قرآنکریم منشاء الهی

 دا د و از جانب خداوندگا  جهان بر  سولش نازل شده.
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 اهلل )ج( نویسنده قرآن است

ردازیم. یگانه پاسخ د  مو د اینکهه د  اخیر به اصل موضوع می پ

سهال قبهل از  1400چه کسی می تواند این همه حقایق علمهی  ا 

اکتشافات بیان کند که با منطق سازگا ی دا د کامال همهان پاسهخی 

است که د  ابتدای بحث به آن پرداختیم. کسی که قهاد  اسهت ایهن 

ده، مالک، همه حقایق  ا قبل از کشف بیان کند عبا ت از خالق، سازن

 تولید کننده...تمام کائنات و موجودات است که د  زبان انگلیسی آنرا

Go d مترجم{ می خوانند و یا اگر بهتهر و  –، }د  زبان د ی خداوند

 مناسبتر بگوییم لفظ اهلل است که د  زبان عربی کا برد دا د. 

 قرآن کتاب نشانه ها است نه ساینس

ب ساینس نه بلکه کتاب آیهات باید یادآو  شویم که قرآنکریم کتا

 6000)نشانه ها( است. قرآن کتابی است که مشتمل بر بیشهتر از 

آیت از ساینس خبهر میدههد.  1000آیت است که از جمله بالغ بر 

منظو  من از این گفته این نیست کهه بها اسهتفاده از علهم سهاینس 

قرآنکریم  ا کالم الهی ثابت کنهیم زیهرا اگهر سهاینس  ا پشهتیبان 

 آنکریم عنوان کنیم، با این کا  علم ساینس  ا بهاالتر از قرآنکهریمقر

 تلقی کرده ایم د  حالیکه عکس این قضیه صحت دا د.

برای ما مسلمانان قرآن فرقان است به عبا ت دیگر معیا  قضاوت 

بین د ست و ناد ست واعلی ترین میزان است که بی نهایت باالتر از 

ی یک ملحد با تحصیل و بادانش، علهم علم ساینس قرا  دا د؛ اما برا

 ساینس اعلی ترین مرجع است که او بدان باو  دا د. 
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همه می دانیم که علم ساینس د  اکثر مهوا د مواجهه بها فهراز و 

نشیب می شود، از این سبب کوشیده ام مثال ها  ا تنها بهر مهوازین 

حقایق علمی به اثبات  سیده که با ثبوت و شهواهد پشهتیبانی مهی 

ند مقید سازم نه با نظریات که برمبنای گمهان هها و فرضهیه هها شو

استوا  است زیرا نظریات هموا ه تا آنکه به اثبات مهی  سهند با هها 

 مو د تایید و  د دانشمندان قرا  می گیرند. 

از اینرو خواستم با استفاده از عالی تهرین مقیهاس ملحهدان کهه 

ا ند به ایشان ثابهت عبا ت از علم ساینس است و به آن سخت اتکا د

سازم که قرآنکریم کالم خداوند )ج( بوده و مشتمل بر حقایق علمهی 

سال  1400است که اخیرا به اثبات  سیده اند. د حالیکه قرآنکریم 

 قبل از امروز از آنها خبر داده است. 

د  اخیر مباحثه به این نتیجه می  سیم: باوجودیکه علهم اهلل )ج( 

از ساینس است ولی هیچگاه بها حقهایق بهه  نهایت فراتر و وسیع تر

 اثبات  سیده ساینسی ناسازگا  نیست.

 ساینس انواع خدا را محوه میکند نه خدا را!

 ، چه زیبا گفته: 1فیلسوف مشهو ، فرانسس بیکن

باخبری اندك از علم ساینس انسان  ا به الحهاد مهی کشهاند امها 

مسهلمان( مهی مطالعه عمیق علم ساینس انسان  ا معتقد به خهدا )

 سازد. 

امروز دانشمندان و محققان انواع خدا  ا محوه می نمایند نه خهدا  ا! 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Francis Bacon 
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 اگر این جمله  ا به زبان عربی برگردان کنیم عبا ت زیر بدست می آید:

 نیست هیچ معبود برحق مگر اهلل )ج(.... "ال اله اال اهلل"

نَّهُ الْحَهق  أَنَ لَهُمْ تَبَیَّحَتَّى یَسَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ 

 أَوَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ

هاى خهود  ا د  افقهها]ى گونهاگون[ و د  به زودى نشانهترجمه: 

دلهایشان بدیشان خواهیم نمود تا برایشان  وشن گردد کهه او خهود 

 د شاهد هر چیزى استحق است آیا کافى نیست که پرو دگا ت خو

 {53: 41}قرآنکریم 
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آیا قلب مسوول فهم و ادراک  -11

 است؟

سوال: اهلل )ج( د  قرآن فرموده که بر قلب های کافران مهر نهاده 

و آنها ایمان نمی آو ند. اما امروز سهاینس ثابهت سهاخته کهه مغهز 

 ا به عهده دا د نه قلب! آیا قرآنکهریم بها  اد اك و اعتقادمسوولیت 

 ساینس د  تضاد نیست؟

 جواب:  

 بر قلب کافران مهر نهاده )ج(خداوند 

 :توجه کنیدالبقره سو ه  پیرامون این موضوع به این آیت از

 ونَ ِذْرهُْم َّلَ يُْؤِمنُ ْم لَْم تُنْم أَ إِنَّ الَِّذيَن َكفَُرواْ َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَنذَْرتَهُ 

دهى بیم شان ه ایب ترجمه: د  حقیقت کسانى که کفر و زیدند چه

ایمهان نمهی ] دهى یکسان است ]آنها[ نخواهند گرویهده چه بیم نو 

 [. آو ند

ُ َعلَى قُلُوبِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى تََم للا  َشااَوةٌ َولَُهاْم اِرِهْم غِ أَْبصَ  َُ

 َعذَاٌب عِظيمٌ 

ترجمه: خداوند بر دلهاى آنان و بهر شهنوایى ایشهان مههر نههاده و بهر 

 {7و  6:  2}قرآنکریم  .اى است و آنان  ا عذابى د دناك استانشان پردهدیدگ
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 "عقل"و هم  "دل"در عربی هم به معنای  "قلب"

 ا  1دلکه د  این آیت ذکر شهده ههم معنهای  "قلب"کلمه عربی 

 ا می  ساند. پس این آیت بهه  فهم و عقل افاده می کند و هم معنای

ر بینش کافران مهر نههاده  بنهابر این معنا هم است که خداوند )ج( ب

 این نمی توانند بدانند و باو  کنند.

 مرکز ادراک "قلب"

برای مرکز اد اك و فهم انسهان نیهز  "قلب"د  زبان عربی کلمه 

 بکا  می  ود. 
 گاهی معنای لفظی و مجازی بعضی کلمات متفاوت است

د  زبان انگلیسی نیز تعداد زیهاد لغهات وجهود دا د کهه معنهای 
یقی و مجازی آنها از همدیگر متفاوت است و د  معنهای مجهازی  حق

 ، نظیر مثال های ذیل:دیگر بکا  می  ود چیزهایبرای افاده 
 ماه زده -Lunatic  الف: 

 ماه )مهتهاب( زدهد  زبان انگلیسی  Lunaticمعنای لفظی کلمه 
است. اما امروز این اصطالح برای شخص مجنون و یا کسی اسهتعمال 

که از نظر  وانی دچا  مشکل باشد د  حالیکه همه می دانند می شود 
که یک شخص مجنون و یا یک مریض  وانی ماه زده نیسهت؛ جالهب 
اینکه حتا داکتر های طب  نیز این اصطالح  ا بکا  می برند. باید یهاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-   . ندد  ا ی.ب  ردد  ی د  ا  ر تد م ی  رد م  بدد  ز رد  لد   و ق ل  ید    ل.  بدد    ید م شدد   سا  عدد و و  ن م مچن  م دد  ست  ه ورد  و چدد  . د ادد ا ش  ا د روا   -کددب   مدد

م رج ت  م
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د  سیر تکامل هر زبهان و تحوالت واژه ها  چنین تغییراتآو  شد که 
 د.دگرمسئله طبیعی تلقی می 

 ستا ه بدبختی - Disasterب: 

است ولی امروز ایهن  ستا ه بدبختی Disasterمعنای اصلی کلمه 

غیر منتظره  و یا فاجعه بکا  مهی  ود. و اصطالح برای مصیبت بز گ 

با ستا ه  ای همه بسیا  خوب می دانیم که مصیبت و بال هیچ  ابطه ما

 بدبختی ندا د. 

 سه  اهی – Trivialج: 

 محل اتصهال سهه سهركو یا  سه  اهیبه معنای  Trivialکلمه 

کهم اهمیهت و نهاچیز ، چیهز جزیهی است. اما حاال این اصطالح برای

کا برد این اصطالح بسهیا  جالهب  ،استعمال می شود. اگر دقت کنیم

 ندا د.  سه  اهیهیچ  ابطه با  چیز بی اهمیت و جزییاست زیرا 

 د: طلوع و غروب آفتاب

 د  حالی است. امروز برخاستن آفتاب "لوعط"معنای لغوی کلمه 

و  د ا بکا  می بریم که اکثریت می دانند که زمهین بهه       طلوعکلمه 

محو  خود و همچنان به دو  آفتاب د  گردش است یعنی زمین دا ای 

دو نوع حرکت، وضعی و انتقالی است که این امر سبب پدید و ناپدید 

منجمان نیهز کلمهه طلهوع و  شدن آفتاب می شود. با وجود این حتا

غروب  ا بکا  می برند د  حالیکه همه بخوبی می دانیم هنگام طلهوع 

 آفتاب بر نمی خیزد همچنان هنگام غروب آفتاب نمی نشیند!
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 مرکز محبت و احساسات "قلب"

ن عضهو بهدن مترجم( بهه آ -د  زبان انگلیسی )و د ی  "قلب"

بدن اسهت؛  اعضای سایر اطالق می شود که مسوول  ساندن خون د 

همین کلمه همچنان بهرای مرکهز تفکهر، محبهت و احساسهات نیهز 

نیهک استعمال می شود. باوجود این هرگاه کسی بخواهد احساسهات 

  "ترا از اعماق قلب دوست دا م!"خود  ا ابراز کند می گوید: 

مهن تهرا از "فرض کنید یک ساینسدان به همسرش مهی گویهد: 
آیا تهو از "سرش د  جواب می گوید: و هم "اعماق قلب دوست دا م

اساسات ساینس و طب بی خبر هستی، زیرا مغز مسوول احساسات و 
 "محبت است نه قلب!

تهرا از اعمهاق مغهز ": گفته شهودپس به این منظو  د عوض باید 
 "دوست دا م!!!

 عرب ها می دانند...

سوال مطرح نمی شود که چرا خداونهد )ج( ها  هیچگاه برای عرب

ه ای کافران مهر نهاده و )پرده افگنده( زیرا آنها می دانند کهبر دل ه

 .داللت می کندفهم  عقل وبه قلب د  اینجا کلمه 
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بت جهت تمرکز افکار  -12

 استعمال می شود

علما و پیشوایان مذهبی هندو )پندت ها( معتقد انهد کهه  سوال:

کتاب ویداس و دیگر کتاب های مذهبی هندوها بت پرستی  ا مجهوز 

کا  نمی دانند ولی برخالف بر این باو  اند که د  اوایل بخاطر اینکه اف

منجسم بماند و از مغشوش شدن د  امان باشهد حضهو  بهت جههت 

تمرکز محو  توجه هنگام عبادت ضرو ی پنداشهته مهی شهود؛ امها 

زمانیکه فکر به د جه عالی هوشمندی و حد  شد کامل برسد، د  این 

حضو  بت ها جهت تمرکز افکا  محسوس  وقت است که دیگر نیاز به

 نمی شود.

  جواب:

 مسلمانان به درجه عالی هوشمندی رسیده اند

اگر ضرو ت به بت و مجسمه تنها د  مرحله های ابتدایی احساس 

می شود و نه د  مرحله های بعد زمانیکه  شد افکا  به حد اعظمهی و 

سلمانان د جات عالی هوشمندی می  سد پس من ادعا می کنم که م

قبال به حالت  شد کامل و قله های بلند هوشمندی  سیده انهد زیهرا 

مسلمانان حین پرستش اهلل پاك )ج( به بت و مجسمه بهرای تمرکهز 

 افکا  نیاز ندا ند.

 پرسش کودک در مورد رعد

چندی قبل د  جریان بحث د  مو د بت پرستی و اسالم بها یهک 
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؛ پیشهوای 1یقهات اسهالمیپیشوای هندو د  دفتر کا م د  بنیاد تحق

هندو گفت زمانیکه کودك د  مو د  عد از ما می پرسهد کهه چهرا و 

مهاد  کهالن د  "چطو  به وقوع می پیوندد د  جواب می گوییم کهه 

)معادل این اصطالح  ا د  زبان د ی نیز  "آسمان آ د آسیاب می کند

بکا  می بریم و هنگام وقوع  عد بهرای کودکهان مهی گهوییم: بابهه 

غُری غرش می کند( زیرا او هنوز بسیا  کوچک اسهت کهه علهت غُر

اصلی  ا د ك کند و سبب آنرا بداند؛ به این قیاس افراد نیز د  مرحله 

های ابتدایی جهت تمرکز نیاز به بت و مجسمه دا ند تا به وسهیله آن 

حواس پریشان  ا د  یک نقطه متمرکز سازند. مهی دانهیم د  اسهالم 

ا اگر د وغ، د وغ مسالمت آمیز نیز باشد. مهن د غگویی جا ندا د حت

هرگز به فرزند خود چنین جواب ناد ست ا ایه نمی کنم زیرا بعد هها 

که او به مکتب برود و بداند که صدای غهرش د  آسهمان قبهل و د  

جریان با ان بعد از  وشنایی برق از سبب توسعه ی سریع هوای گهرم 

و یا اگر بعد ها به حقیقت است، او تصو  می کند که معلم د غگوست 

پی ببرد به این نتیجه خواهد  سید که من د  بیان واقعیهت کوتهاهی 

کرده  استگو نبوده ام. اگر تصو  می کنید که کودك از د ك بعضهی 

مطالب مغلق سر د  نمی ناو ده و گیچ می شود، د  بدل پاسخ غلط و 

 ا خودتان موهوم پاسخ ساده تر برایش ا ایه کنید و اگر پاسخ د ست 

نیز نمی دانید باید کوشش کنید فرزند تان  استگو و صادق بها  آیهد 

. اما امروز اکثهر کودکهان  ا ایهن "من نمی دانم!"ود  جواب بگویید 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IRF (Islamic Research Foundation)  -1 
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پاسخ )من نمی دانم( قانع نمی سازد. اگر این پاسخ به فرزند من داده 

 شود او د  جواب می گوید: پد  تو چرا نمی دانی؟ 

بو  می سازد تا خهود د  جههت کسهب معلومهات این امر مرا مج

 کوشیده سپس فرزندم  ا نیز آموزش دهم.

 کسانیکه در صنف اول به بت جهت تمرکز نیاز دارند...

بعضی پندت ها می خواستند مرا د  مو د پرستش بت ها معتقهد 
بسازند و می گفتند که د  صنف اول پرستش خداوند )ج( به وسهیله 

 ی شاگردان تعلیم داده می شود اما زمانیکهه اوتمرکز باالی بت ها برا
از مکتب فا غ می شود، نیاز مبرم به بهت و مجسهمه جههت تمرکهز 

 حواس هنگام پرستش ندا د.
یک حقیقت بسیا  مهم که باید د  نظر گرفته شود اینست که اگر 
اساسات یک مضمون از ابتدا قوی و مستحکم باشد فقط د  آنصو ت 

وان بر آن مضمون تفوق حاصهل کهرد؛ بطهو  است که د  آینده می ت
مثال معلمی  ا د  نظر می گیریم که د  صنف اول به شاگردانش مهی 

صرف نظر از اینکه شاگردان از مکتب فا غ شوند،  4=  2 + 2آموزاند 
به د جه لیسانس نایل آیند و یا دکتو ای خود  ا د   شته  یاضهیات 

 2+  2قی می ماند یعنهی اخذ نمایند اساسات علم  یاضی همچنان با
تغییر نمی کند. ممکن د  صهنف ههای بهاالتر  6و  5است و به  4= 

برعالوه عملیه جمع، شاگردان د  مو د الجبهر، مثلثهات، لوگها تم و 
 غیره نیز بیاموزند ولی اساسات جمع پابرجا باقی می ماند.

اگر معلم اساسات  ا د  صنف اول د ست بیان نکند، از شهاگردان 

  آینده توقع می  ود که از عهده مسایل پیچیده تر برآیند و چطو  د
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 بر مشکالت تفوق جویند؟

یکی از اصول اساسی کتاب ویداس د   ابطهه بهه تصهو  اهلل )ج( 

اینست که اهلل )ج( تصویر ندا د، سپس چگونه دانشمندان هندو حتا 

بعد از دانستن این حقیقت بهز گ د  مقابهل عملکهرد غلهط مهردم 

 تیا  کرده و آنرا کتمان می کنند؟خاموشی اخ

 2آیا شما به فرزندتان که متعلم صنف اول است مهی گوییهد کهه 

است و پاسخ صحیح  6و یا  5نه بلکه مساوی به  4مساوی به  2جمع 

 ا بعد از فراغت از مکتب به وی اعتراف می کنید؟ هرگز! د  حقیقهت 

ی  گهوییم کهه اگر او دچا  اشتباه شده باشد او  ا متوجه ساخته و مه

است و تا فراغت او انتظا  نمی کشیم و باید د  نظهر  4پاسخ د ست 

ه داشت که اگر او  ا متوجه اشتباهش نسازیم به یقین که آینده او  ا ب

 دست خود به باد هالکت سپرده ایم!
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بر قلب های   )ج(هللا  -13

 کافران مهر نهاده

 هاده، چرا آنها د سوال: اگر خداوند )ج( بر قلب های کافران مهر ن

مسهوول  یگانههقبول نکردن دین اسالم و ایمهان نهه آو دن بهه اهلل 

 شمرده می شوند؟

 جواب: 

 بر قلب کافرانی مهر نهاده که پیهم حقیقت اسالم را رد می کنند )ج(اهلل 

سهو ه  7و  6برای تحلیل و تجزیه این موضوع نخست آیت های 

 :البقره  ا مطالعه می کنیم

 ونَ ِذْرهُْم َّلَ يُْؤِمنُ ْم لَْم تُنْم أَ يَن َكفَُرواْ َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَنذَْرتَهُ إِنَّ الَّذِ 

ترجمه: د  حقیقت کسانى که کفر و زیدند چه بیمشان دهى چهه 

ایمان دهى بر ایشان یکسان است ]آنها[ نخواهند گرویهد]ه بیمشان ن

 .[نمی آو ند

ُ َعلَااى قُلُااوبِهْم َوَعلَااى َساامْ  اتََم للا  َوةٌ َولَُهااْم ِهْم ِغَشاااْبَصااارِ أَ ِعِهْم َوَعلَااى َُ

 َعذَاٌب عِظيمٌ 

ترجمه: خداوند بر دلهاى آنان و بر شنوایى ایشان مهر نهاده و بهر 

}قرآنکهریم  .اى است و آنان  ا عذابى د دناك استدیدگانشان پرده

 {7و 6: 2

آیت تمام کافرانی که اسالم  ا نمی پذیرند نیسهت. دو مراد از این 

است و داللهت  "االذین کفرو"   آیات باال چیزیکه جالب توجه استد

پیوسته دین اسالم  ا  د می کنند و د  نپذیرفتن آن به آنانی دا د که 
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اگر این گروه افراد  ا بترسانی و یا نه، بیم ندا نهد و پافشا ی دا ند و 

 کامال بی باك اند زیرا هرگز ایمان نمی آو ند. 

و گوش های آنان مهر نهاده و بر چشم های  خداوند )ج( بر دل ها

 شان پرده است؛ و اینکه کافران نمی دانند و ایمان نمی آو ند از ایهن

ایهن  این اسهت کههبلکه عکس آن است یعنی از سبب  !سبب نیست

هموا ه مصمم بر  د حقیقت دین مبین اسالم هسهتند و عده کافران 

و بر نپذیرفتن  شمردهچنانچه قبال متذکر شدیم دین اسالم  ا مردود 

اگر آنها  ا بیم دهی و یا نهه ایمهان نمهی  آن موضع گیری دا ند؛ پس

آو ند. از این سبب د  این قضیه خداوند )ج( مسوولیت ندا د و ایهن 

هسهتند؛ از دیهن اسهالم  بهر  دکافران هستند که پیوسهته مصهمم 

 خود شمرده می شوند.های مسوول کرده  اینجاست که

 مورد شاگرد پیشگویی معلم در

تصو  کنید که یک معلم با تجربه قبل از  سیدن امتحان نهایی د  

مو د یک شاگرد مشخص خود پیشگویی می کند کهه او د  امتحهان 

کامیاب نخواهد شد زیرا شاگرد مذکو  بسیا  شریر، مضهر و بهی ادب 

اگهر بعهد از است تا آن حد که حتا وظایف خانگی  ا اجرا نمی کنهد؛ 

موفق به اخذ نمره حان و اعالن نتای  شاگرد متذکره سپری شدن امت

 د، شما کی  ا مقصر می دانید؟ معلم  ا و یا شاگرد  ا؟شوکامیابی ن

صرف بخاطر پیشبینی معلم و اینکه پیشبینی او تحقق پهذیرفت 

نمی توان معلم  ا مقصر دانست بلکه این شاگرد اسهت کهه مسهوول 

 زده! سرنوشت خود  ا  قمهای خود شده و  کرده
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 6خلقت زمین و آسمان در  -14

 روز؟ 8روز یا 

 وز  6زمین د   ها و گفته شده  که آسمان ها سوال: د  قرآن  با 

خلقت  آسمان هها  گفته شده که فصلتخلق گردیده اند اما د  سو ه 

د  قهرآن آشهکا  . آیا این یک تضاد صو ت گرفته وز  8د   و زمین 

 وز و بعد از آن آسمان  6مین د  نیست؟ د  این آیت گفته شده که ز

 وز خلق گردیده اند. قضیه متذکره برخالف نظریهه انفجها   2ها د  

 و زمین همزمان خلق شده اند.  ها آسمان چونعظیم است 

 روز خلق شده اند 6آسمان ها و زمین در 

قرآنکهریم به  ویهت شهواهد من هم با این گفته موافقت دا م که 

بوقوع پیوسته و این  یوم 6عبا ت دیگر د   وز به  6خلقت زمین د  

 :زیر آشکا  استحقیقت د  آیت های 

 54آیت  االعرافسو ه  -
 3آیت  یونسسو ه  -

 7آیت  هودسو ه   -

 59آیت  الفرقانسو ه  -

 4آیت  السجدهسو ه  -

 38 قسو ه  -

  4 الحدیدسو ه  -

آسمان هها و  داللت بر خلقتکه به نظر بعضی از مردم  ت هاییآی
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که به آن اشا ه می  است فصلتآیت از سو ه  4 دا ند  وز 8زمین د  

 :کنیم

لَااَق اأْلَْرضَ  َُ عَلُااوَن لَااهُ ْوَمْيِن وَ فِااي يَاا قُااْل أَِِاانَّكُْم لَتَْكفُااُروَن بِالَّااِذي  َْ تَ

 أَنَداًدا ذَِلَك َربُّ اْلعَالَِمينَ 

به آن کسى که زمین  ا د   شما نامعتقد می شویدترجمه: بگو آیا 

دهیهد ایهن اسهت آفرید و براى او همتایانى قرا  مهى[ دو ه] وز دو 

 پرو دگا  جهانیان. 

ََ فِيَها  ْقَواتََهاا فِاي َر فِيَهاا أَ قَادَّ وَ َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمن فَْوقَِها َوبَاَر

ٍِ أَيَّام  َسَواء ل ِلسَّاِِِلينَ   أَْربَعَ

ن ترجمه: و د  ]زمین[ از فراز آن ]لنگرآسها[ کوههها نههاد و د  آ

گیرى خیر فراوان پدید آو د و مواد خو اکى آن  ا د  چها   وز اندازه

 د ست ]و متناسب با نیازهایشان[ است.کرد ]که[ براى خواهندگان

اٌن فَقَاَ  لََها َُ ِْتِيَاا َطْوًعاا ْْلَْرِض اِا َوِلاُُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماء َوِهَي ُد

 ينَ أَْو َكْرًها قَالَتَا أَتَْينَا َطاِِعِ 

بود پس به  دودترجمه: سپس آهنگ ]آفرینش[ آسمان کرد و آن 

 پهذیرآن و به زمین فرمود خواه یا ناخواه بیایید آن دو گفتند فرمهان

 آمدیم.

ْمَرَهاا  َساَماء أَ ي كُال ِ فَقََضاهُنَّ َساْبَع َساَماَوات  فِاي يَاْوَمْيِن َوأَْوَحاى فِا

ْنيَا بَِمَصابِيحَ   عَِزيِز اْلعَِليمِ ْقِديُر الْ َك تَ  َوِحْفًظا ذَلِ َوَزيَّنَّا السََّماء الدُّ

پس آنها  ا هفت آسمان د  دو  وز دیگر ساخت و د  ههر ترجمه: 

سهتا ه ]آسمانی تدبیر آنرا وحی فرستاد و آسمان دنیا  ا به چراغ ها 

، این تهدبیر خهدای غالهب [از شیاطین]بیا استیم و نگاهداشتیم  [ها
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 {12-9: 41}قرآنکریم  داناست.

اگر به این آیت ها سرسری نگاه کنیم، تصو  مهی شهود کهه کها  

 وز بهه اتمهام  سهیده اسهت.  8خلقت آسمان ها و زمین واقعها د  

خداوند )ج( د  آغاز این آیت می فرماید کسانیکه از معلومات مند ج 

این آیت ها به منظو  بوجود آو دن شک د  مهو د صهحت آن د  دل 

 با کسانی اند که کفر و الحهاد  ا تهروی  مردم استفاده می کنند برابر

  می دهند و از یکتایی ذات پاك و بی شریک او منکر اند.

خداوند )ج( ما  ا با خبر می سازد که د  صفحات  وزگها  کسهانی 

ظهو  خواهند کرد که خود ایمان ندا ند و از معنای ظاهری این آیهت 

 ها استفاده سوء می کنند.

 است "این مزید بر"به معنای  "ثُمَ"

اگر به این آیت ها توجه کنیم و آنرا بصو ت دقیق مطالعهه کنهیم، 

 این آیت ها از دو خلقت جداگانه بحث می کنند: آسمان ها و زمین

  وز 4د   و کوه هها ه وز خلق شد 2زمین به استثنای کوه ها د  

 زهو اندا استوا  با تمام نعمت ها و برکت های نهفته د  آن  باالی زمین

  .دشدن

ق  وز خل 6زمین همراه با کوه ها د   10و  9نظر به آیت های  ینرواز ا

 وز  2می گویند، مزید بر این آسمان هها د   12و  11ند. آیت های ه اشد

استعمال  فصلتسو ه  11کلمه عربی یی که د  آغاز آیت . بوجود آمده اند

 است. "بر آن مزید" و یا "سپس"است که به معنای  "ثُمَ"شده 

ترجمهه  "سپس" ا  "ثُمَ"ز جمله مترجمان قرآنکریم بعضی ها  ا
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 ا  "بعهد از آن"و "بهه تعقیهب آن"کرده اند که از  وی متن مفهوم 

 ا ایه می کند.

، گهرددترجمهه  "بعهد از آن"و یا  "سپس"به اشتباه  "ثُمَ"اگر  

 وز می شود که با سایر آیت ههای  8مدت خلقت آسمان ها و زمین 

 وز اشا ه دا نهد و بها  6خلقت آسمان ها و زمین د   قرآنکریم که به

 واقعه ی انفجا  عظیم د  تضاد قرا  می گیرد. باید بگوییم که د  ایهن

که بیان مهی  می شودتضاد م االنبیا سو ه 30حالت این آیت با آیت 

 دا د آسمان ها و زمین همزمان بوجود آمده اند.

اسهت.  "ید بر آنمز"د  این آیت  "ثُمَ"پس ترجمه د ست لغت  

متهرجم(  -عبداهلل یوسف علی )مترجم قرآنکریم به زبان انگلیسهی 

ترجمهه کهرده اسهت کهه  "مزید بهر آن" ا به د ستی  "ثُمَ"لغت  

 بصو ت آشکا  بیان می دا د زمانیکه زمین همراه با کوه ها و غیره د 

 وز خلق گردیهد؛  2، همزمان با آن آسمان ها د  بوجود آمدند وز  6

 است.  6نه بلکه  8 وز ها  تعداد اینجا مجموعهاز 

بطو  مثال اگر  ییس یک شرکت سهاختمانی بگویهد کهه او یهک 

ه ماه اعما  می کند و بعد از تکمیل کا  پهروژ 6 ا د   منزله 10تعمیر 

گویدکهه بمعلومهات و ا ایهه هنگام شرح چگونگی اعما  سهاختمان 

مهاه  ا  4 منزل 10 ا  اعم ماه و 2تعمیر  کوتهتهداب ها و ساختمان 

د  برگرفت و  زمانیکه کا  اعما  تعمیهر د  جریهان بهود او همچنهان 

 ماه طول کشید.  2 نیز دیوا  احاطه  ا اعما  کرد که کا  اعما  آن

 جملهه ههای نخسهت و دانسته می شود که جملهاگر توجه کنیم 

متعاقب باهم یکهی انهد و اظهها ات دوم حسهاب دقیهق و مشهرح 
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 ا ایه می کند. ساختمان  ا

 آسمان ها و زمین همزمان خلق شدند

خداوند )ج( به شرح خلقت کاینات با ها د  قرآنکریم اشا ه کرده، 

، 7:11، 3:10، 54:7گاهی گفته آسمان هها و زمهین بطهو  مثهال }

{ و گاهی فرموده زمهین و آسهمان 4:57، 38:50، 4:32، 59:25

مهات بیشهتر د  { که همه این ها معلو4:20، 29:2، 9-12: 49}

فراهم می دا ند که د  آن آیت د  با ه ی  االنبیاسو ه  30مو د آیت 

انفجا  عظیم بحث صو ت گرفته و بصو ت واضح بیان مهی دا د کهه 

 آسمان ها و زمین همزمان خلق شده اند.

 :البقرهسو ه  29آیت 

اا فِاي األَْرِض َجِميعًاا ُُامَّ  لَاَق لَكُام مَّ َُ لسَّاَماء اإِلَاى َوى  اْساتَ هَُو الَِّذي 

اهُنَّ َسْبَع َسَماَوات  َوهَُو بِكُل ِ َشْيء  َعِلي  مٌ فََسوَّ

ترجمه: اوست آن کسى که آنچه د  زمین است همه  ا براى شهما 

به ]آفرینش[ آسمان پرداخهت و هفهت آسهمان  ا  مزید بر آنآفرید 

 .   استوا  کرد و او به هر چیزى داناست

 {29:2}قرآنکریم  

و "سهپس" ا د معنای غلط بکا  ببریم، یعنی آنرا "ثُمَ" راگد  اینجا 

و  ترجمه کنیم، مفهوم این آیت با نظریه ی انفجا  عظیم "بعد از آن "یا 

سایر آیت های قرآنکریم د  تضاد واقع می شود، از ایهن جههت ترجمهه 

 است. "همزمان" و یا "مزید بر آن" د  این آیت "ثُمَ"صحیح کلمه  
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ن از سپرم و آفرینش انسا -15

 یا خاک؟

سوال: د  یک جا قرآن گفته که انسان از خاك آفریده شهده و د  

جای دیگر گفته که از سپرم آفریده شده؛ آیا این دو آیهت د  تضهاد 

آشکا  واقع نیستند؟ آیا بطو  علمی با استفاده از ساینس می توانیهد 

 به اثبات برسانید که انسان از خاك آفریده شده است؟

 جواب:

 فرینش انسان از سپرم و خاکآ

قرآنکریم د  آیت های متعدد به آغاز شکل گیری و خلقت انسان 

 :مهاالقیسو ه  به تایید آیتی از می گوید. از یک قطره سپرم سخن

نِي   يُْمنَى ن مَّ  أَلَْم يَُك نُْطفًٍَ م ِ

 .شود نبود اى از منى که د   حم  یخته مىترجمه: آیا او نطفه

 {37:75}قرآنکریم 

همچنان قرآنکریم د  چند جای مختلف بیان می دا د که انسان از 

 :که واضح آمده است خاك آفریده شده

َن اْلبَْعا لَ ِث فَ يَا أَيَُّها النَّاُس إِن كُنتُْم فِي َرْيب  م ِ َُ ان تُاَراب  ِإنَّاا   ْقنَااكُم م ِ

  ٍ ْضغَ ٍ  ُُمَّ ِمن مُّ ٍ  ُُمَّ ِمْن َعلَقَ خَ  ُُمَّ ِمن نُّْطفَ ٍ  َوغَ مُّ ٍ  ل ِ لَّقَ نُبَي َِن لَكُْم ْيِر ُمَخلَّقَ

َساامًّ  ْم ِطْفاااًل ُُاامَّ  نُْخااِرُجكُى ُُاامَّ َونُِقاارُّ فِااي اأْلَْرَحاااِم َمااا نََشاااء إِلَااى أََجاال  مُّ

ن يُتََوفَّى  كُْم َوِمنكُم مَّ  ِلتَْبلُغُوا أَشُدَّ

یهد پهس ا ترجمه: اى مردم اگر د  با ه برانگیخته شدن د  شهک



 ؟چــه می پـــرســندکـــــافــران  

 
69 

 ایم سپس از نطفه سپس از علقه[ که ما شما  ا از خاك آفریده]بدانید

 گوشت پا ه صهو ت داده و غیهر صهو ت داده ازسپس [ خون بسته]

تا ]قد ت خود  ا[ بر شما  وشهن گهردانیم و آنچهه  ا ا اده  آفریدیم

دههیم آنگهاه شهما  ا ]بهه کنیم تا مدتى معین د   حمها قرا  مىمى

دهیم[ تا سپس ]حیات شما  ا ادامه مى آو یمصو ت[ کودك برون مى

میرد و برخهى از به حد  شدتان برسید و برخى از شما ]زود س[ مى

 {5:22}قرآنکریم  . سدشما به غایت پیرى مى

د  این عصر ما می دانیم که تمام عناصهر تشهکیل دهنهده بهدن 

ایهن  بهه انسان همه و همه به پیمانه کم و بیش د  زمین وجود دا د.

داللهت انسان از خهاك  به آفرینشکه د  آن ی توانیم آیتی  ا دلیل م

 .دا د شرح کنیم که ساینس نیز بر صحت آن گواهی می دهد

)دلیل دیگر این که هر آنچه انسهان بهرای تولیهد سهپرم نیهاز دا د، 

بصو ت مستقیم و یا غیر مستقیم از خاك )زمین( بدست می آید؛ مانند 

 ا حبوبهات و  پهروتینمنبهع سرشها   آب، منرال ها، پروتین وغیره که

گوشت حیوانات تشکیل می دهد و می دانیم که نباتات و سایر حبوبهات 

 بصو ت مستقیم از منابع و عناصر موجود د  زمهین تغذیهه مهی کننهد.

حیوانات نیز به نوبه خود بصو ت مستقیم و یها غیهر مسهتقیم از زمهین 

ه کعلف و گیاه می  وید  تغذیه می نمایند. به عبا ت دیگر د  زمین انواع

به  حیوانات از آن استفاده می کنند، د  علوفه ها آهن، کلسیم، آیودین...

پیمانه های متفاوت موجود اند. انسان هم از گیهاه هها و ههم از گوشهت 

 صو ت ا تباط وجود ما بهادو هر  د حیوانات استفاده می کند که باز هم 

 ترجم( م -گردد.  عناصر موجود د  خاك برقرا  می
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د  بعضی آیت ها اهلل متعال فرموده است که انسان از سهپرم و د  

بعضی دیگر فرموده که از خاك آفریده شده، با وجود این هم متن این 

تضهاد نیسهتند، زیهرا مدو آیت د  مو د اجزای متشکله بدن انسان 

د و نتضاد و تناقص چیزی  ا گویند که د  مخالفت با یکدیگر واقع باش

 ند و هردو همزمان یکجا واقع شده نتواند. نر  ا نقض کیا یکدیگ

 انسان از آب آفریده شده

د  بعضی جاها قرآنکریم بیان می دا د که انسهان از آب آفریهده 

 :آمده است الفرقاند  سو ه  که مصداق آنشده 

عَلَاهُ نََسا ََ لََق ِماَن اْلَمااء بََشاًرا فَ َُ َك َكااَن َربُّاِصاْهًرا وَ بًا وَ َوهَُو الَِّذي 

 قَِديًرا

ترجمه: و اوسهت کسهى کهه از آب بشهرى آفریهد و او  ا ]دا اى 

خویشاوندى[ نسهبى و دامهادى قهرا  داد و پرو دگها  تهو همهوا ه 

 {54: 25}قرآنکریم  .تواناست

امروز تحقیقات ساینسی هر سه دعوای قرآنکهریم  ا بهه اثبهات 

  سانیده یعنی انسان از سپرم، خاك و آب آفریده شده است.

 این تضاد نیست، تشخیص است

به فرض مثال بگوییم برای ساختن یک پیاله چای به آب ضهرو ت 

دا یم؛ سپس بگوییم به برگ های چای خشک نیز نیاز دا یم. ایهن دو 

جمله متضاد یکدیگر نیستند زیرا برای ساختن یک پیاله چای هم به 

واهیم هم به برگ های چای احتیاج دا یم. عالوه بر این اگر بخه وآب 

 که چای  ا شیرین بسازیم، به شکر هم نیاز دا یم.
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پس زمانیکه قرآنکریم د با ه خلقت انسان از سپرم، خهاك و آب 

 تضهاداین زیرا بحث می کند هیچ تضاد و تناقص د  آن وجود ندا د؛ 

 است.  تشخیصنیست بلکه 

که د با ه دو چیز مختلف د   ابطهه بهه  ستبه این معنا تشخیص

اما تضاد و تنهاقص گهویی د  میهان  و صحبت شودث یک موضوع بح

 نباشد.

بطو  مثال اگر بگوییم آن مرد کامال  استگوست و د  عهین حهال 

نیز است؛ این تضاد است زیرا یک شخص نمی  حرفوییک د وغگوی 

حرفوی محض و تواند هم کامال  استگو و د  عین حال یک د وغگوی 

مال صهادق، مهربهان و دوسهت نیز باشد. اما اگر بگوییم که آن مرد کا

 پس این جمله تشخیص است. داشتنی است،
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فرمانروای دوخاور  )ج(هللا  - 16

 و دوباختر

سوال: اهلل )ج( د  یک آیهت فرمهوده کهه او مالهک و فرمهانروای 

 مغربین )دو مغهرب یها دو بهاختر(و  مشرقین )دو مشرق یا دو خاو (

 به اثبات برسانید؟ است. چطو  می توانید آین آیت  ا بصو ت علمی

  جواب:

 اهلل فرمانروای مشرقین و مغربین است

و  مشرقین )دو مشرق(آیتی که د  آن خداوند )ج( خود  ا صاحب 

 :است الرحمنسو ه  د  می خواند مغربین )دو مغرب(

 َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْينِ 

و بهاختر )دو ترجمه: پرو دگا  دو خاو   )دو مشرق( و پرو دگا  د

 {17:55}قرآنکریم   مغرب(.

د  متن عربی قرآنکریم دیده می شود که  کلمات مشرق ومغهرب 

د  صیغه ی جمع بکا   فته و داللت به این دا ند که اهلل )ج( صهاحب، 

 مالک و فرمانروای دو خاو  و دو باختر است. 

 اهلل )ج( فرمانروای هردو انتهای خاور و باختر

ی دانیم که خو شید از خاو  طلوع می کنهد امها از علم جغرافیه م

 و د  جریان سال متغیر است. ثابت نیست جایگاه نقطه طلوع

) وز اول بهرج حمهل و  وز اول  خو شید صرف دو  وز د هرسال

اعتهدال منجمهان آنهرا  کهه دقیقا از خاو  طلوع می کندبرج میزان(
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طرف شمال  ازمی نامند؛ اما خو شید د  متباقی  وزها اندکی  شمسی

 طرف جنوب طلوع می کند.از و یا اندکی 

و د   وز اول انتهای خاو  یک از   وز اول برج سرطانخو شید د  

کهه د  ایهن دو  وز انقهالب  از انتهای دیگر طلوع می کندبرج جدی 

. به همین منوال خو شهید د  ایهام تابسهتان د  شمسی  خ می دهد

غروب مهی  باختر نتهای دیگرو د  ایام زمستان د  ا ی خاو یک انتها

ی و از باال بمبیمانند شهر کند. این جریان  ا می توان د  اکثر مناطق 

آسمان خراش های بلند و دیگر نقهاط مشهابه کهه طلهوع و غهروب 

خو شید بخوبی قابل دید باشد، به سادگی مشاهده کرد. کسانیکه د  

فکیهک نقهاط با مشخصات باال زندگی دا ند به آسانی قاد  به ت مناطقی

مختلف طلوع و غروب آفتاب د   وزهای تابستان و زمسهتان هسهتند. 

بطو  خالصه می توان گفت که د  جریان سال، خو شید شاهد پیمهودن 

نقاط مختلف د هنگام طلوع و غروب است. پس زمانیکهه خداونهد )ج( 

می خواند، به این معناسهت  مشرقین و مغربینخود  ا مالک و فرمانروای 

 احب و فرمانروای هردو انتهای خاو  و باختر است.که او ص

 صاحب و فرمانروای تمام نقاط خاور و باختر  )ج(اهلل 

 یجمعصیغه د  زبان عربی دو نوع صیغه ی جمع وجود دا د. یکی 

که به وجود دو شی، دوشخص یا دو محل داللت دا د و دیگهر صهیغه 

و بیشهتر از آن جمعی است که برای بیشتر از دو یعنی برای سه، چا  

لغهاتی کهه اسهتعمال شهده الهرحمن سو ه  17داللت دا د. د  آیت 

است که صیغه ی جمع دا ند و مراد آن دو خاو  و  مغربینو  مشرقین
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 دو باختر است.

 مو د مطالعه قرا  می دهیم: المعا جحال آیتی  ا از سو ه 

ِ اْلَمَشاِرِق َواْلَمغَاِرِب إِنَّا  ِدُرونَ قَالَ  فاََل أُْقِسُم بَِرب 

کنم که به پرو دگا  خاو ان و باختران سوگند یاد مى پسترجمه: 

 {40:70}قرآنکریم ما تواناییم

بکها   فتهه  المغا بو  المشا قد  این آیت دیده می شود کلمات 

 اند که قرا  قانون جمع بندی به بیشتر از دو داللت دا ند.

می شهود کهه  پس از تشریحات باال و مطالعه دقیق آیت ها نتیجه

 انتههایاهلل )ج( صاحب و فرمانروای تمام نقاط خاو  و باخترو ههر دو 

 آنها است. 

 سال؟ 50000سال یا  1000. یک روز 17

سوال: اهلل )ج( د  یک آیت به صراحت فرموده که یک  وز د  نزد 

سال د حالیکهه د  آیهت دیگهر یهک  وز  ا  1000او برابر است با 

. آیا این بیهانگر دو  نگهی د  قهرآن سال می داند 50000معادل 

 نیست؟

 جواب:

 و بندگان  )ج(تفاوت زمان نزد اهلل 

که طول فرموده  ( 5: 32،  47: 22اهلل )ج( د  دو آیت جداگانه ) 

( 4: 70د  آیت دیگر ) و استسال  1000یک  وز د نزد او برابر با 

 قرا  محاسبه ما انسهانها شهما سال   50000به  معادلیک  وز  ا 
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 می کند.

 از این آیت ها بخوبی وانمود می شود که اوقات و زمان د  نزد اهلل

یهان )ج( با زمان و اوقات ما انسان ها قابل مقایسه نیست. اهلل )ج( با ب

سال مطابق زمان بشر به ما مثال آو ده تها  50000سال و  1000

شر ب  ا بدانیم. به عبا ت دیگر هزا ها سال نزد ما و نزد او تفاوت زمان

 که محاسبه ی آن نزد اهلل )ج( و یا یک زمان بسیا  طوالنی با یک  وز

 باشد مساوی است.می

 دوره را نیز گویند   "یوم"

 یهک  وز"است که برعالوه  "یوم"آیت آمده  3لغت عربی یی که د  این 
 ا بصهو ت  "یوم" ا نیز افاده می کند. اگر کلمه  "یک دو ه طویل" معنای"

 رود.مه کنیم این سوء تفاهم از بین میآیت ها ترج صحیح آن د  این
 :نظر بیاندازید الح سو ه  بهالف: 

ُ وَ  لُونََك بِاْلعَااذَاِب َولَاان يُْخِلااَ  للاَّ َِ  ْوًمااا ِعنااَد َرب ِااكَ  َوإِنَّ يَ ْعااَدهُ َويَْسااتَْع

ا تَعُدُّونَ  مَّ ٍ  م ِ  َكجَْلِ  َسنَ

آنکهه هرگهز خهدا کننهد بها ترجمه: و از تو با شتاب تقاضاى عذاب مى
یک  وز ]از قیامت[ نزد پرو دگا ت اش  ا خالف نمى کند و د  حقیقتوعده

 {47: 22}قرآنکریم  شمرید.مانند هزا  سال است از آنچه مى
از پیغمبر )ص( طلب جزا برای کهرده ههای شهان  زمانیکه کافران

کردند، اهلل )ج( د  جواب آیتی نازل کرد و فرمود که او از وعده خهود 
اجز نیست و بدانیم که یک  وز نزد او برابر با هزا  سال از آنچه مها ع
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 .1شاهد هستیم می باشد

 اهلل متعال فرموده: السجدهب: د  سو ه 

 فِااي يَااْوم  َكاااَن ُج إِلَْيااهِ يَْعاارُ  يُااَدب ُِر اأْلَْمااَر ِمااَن السَّااَماِء إِلَااى اأْلَْرِض ُُاامَّ 

ا تَعُدُّ  مَّ ٍ  م ِ  ونَ ِمْقَداُرهُ أَْلَ  َسنَ

کنهد ترجمه: کا  ]جهان[  ا از آسمان ]گرفته[ تا زمهین ادا ه مهى

آنگاه ]نتیجه و گزا ش آن[ د   وزى که مقدا ش آن چنان کهه شهما 

 .2 ودشما ید هزا  سال است به سوى او باال مى]آدمیان[ برمى

این آیت اشا ه دا د که زمان مقر  شده برای تمام امو ات که نهزد 

 اسهت. سهال 1000ده شهوند معهادل بهه خداوند )ج( پهیش کهر

 {5: 32}قرآنکریم 

 مطالعه می کنیم: المعا جج: حال آیتی  ا از سو ه 

وُح إِلَْيِه فِي يَْوم  كَ  َُ اَن مِ تَْعُرُج اْلَماَلَِِكٍُ َوالرُّ  ٍ  ْمِسيَن أَْلَ  َسنَ ْقَداُرهُ 

ترجمه: فرشتگان و  وح د   وزى که مقدا ش پنجاه ههزا  سهال 

 {4: 70}قرآنکریم   وند.او باال مى است به سوى

د  این آیت اهلل )ج( فرموده که زمان مقر  شده برای فرشتگان  و 

 سال است. 50000تا به طرف اهلل )ج( بروند (ها) وح 

د: الزم نیست که زمان مو د نیاز برای دو عمل مختلهف یکسهان 

و یها باشد. بطو  مثال اگر بخواهیم یک مسافه ی نزدیک  ا بپیماییم، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه -1 ت سوز  ک  ی رد  س ل  س  زا ه س  ک  خ ا    اگب  عن   ، ی زپ م ان  ا و  ای ش  س  نیس ز  ج ع ب   اوب س ز  ج ه  ک ش  ا  لح   ن م مص  ب ه  ک .  ل ن  ا م    ن س    ک

سا ت -1 او  روا  ع ر  ی ب ت  و  ل  م زنو ر م  م اگب  عن   ننی ک س  ت ر  م ک رد  ز    ا ل  1000ر  رد خ س  عد     ع ی  خد ا ش  پی ه  م ه م  و   ن   ه   ن ل   ی 

ه  ت سوز  ک  هبی م  ش  ی ا م  اه او ه  ک ش  نس ض   ر غ  . ش   سم     ق  م   ن او  ه ت  ل وال  . سسن  ( ا   م رج ت )م م   عل
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ساده تر بگوییم بخواهیم از یک محل به محل دیگر د  داخهل شههر 

برویم، می توان این مسافه  ا د  حدود یک ساعت پیمهود ولهی اگهر 

بخواهیم یک مسافت دو   ا بپیماییم و از یک کشو  به کشو  دیگهر 

ساعت و یا کم و بیش  ا نظر به مسافه میان  20مسافرت کنیم حدود 

هد گرفت. تفاوت زمان د  مثال باال به ایهن معنها دو کشو  د  بر خوا

 محلنیست که ما دو جمله متضاد بیان کرده ایم زیرا مسافرت به دو 

مختلف به زمان منحصر به فرد نیاز دا د. از این مثال به وضوح هویدا 

می شود که نه تنها آیت های قرآنکریم د  تضهاد بها یکهدیگر قهرا  

با حقایق بهه اثبهات  سهیده ی علهم ندا ند بلکه د  هماهنگی کامل 

 .ندعصری گام به گام  وان ا
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 جن یا ملک؟ –ابلیس  - 18

 نام برده اما د  سو ه ملکسوال: قرآن چند با  از ابلیس به عنوان 

خوانده است. آیا این دو جملهه مخهالف یکهدیگر  جنکهف ابلیس  ا 

 نیستند؟

 داستان ابلیس و فرشتگان در قرآن

دم )ع( و ابلیس د  آیت های متعدد قرآنکهریم د با ه ی داستان آ

به فرشتگان امر کردیم تا بهه "بحث صو ت گرفته و اهلل )ج( فرموده 

شهرح چگهونگی  "همه سجده کردند، بجز ابلیس. –آدم سجده کنند 

 این جریان د  آیت های زیر آمده:

 43آیت  البقرهسو ه  -

 31–28آیت  الحجرسو ه  -

 116آیت  طهسو ه  -

 17آیت  االعرافسو ه  -

 61آیت  االسراءسو ه  -

 74-71آیت  صسو ه  -

 :چنین اشا ه شدهالکهفسو ه 50آما د  آیت 

دُو ََ دُوا ِ َدَم فََساا َُ ٍِ اْساا اان ِ   إِْبِلاايسَ ا إَِّلَّ َوإِذْ قُْلنَااا ِللَْماَلَِِكاا َِ َكاااَن ِمااَن اْل

يَّتَاهُ  دُوٌّ ونِاي َوهُاْم لَكُاْم َعادُ ن ِليَااء ِما أَوْ فَفََسَق عَْن أَْمِر َرب ِِه أَفَتَتَِّخذُونَاهُ َوذُر ِ

 بََدَّلً  بِئَْس ِللظَّالِِمينَ 

ترجمه: و ]یاد کن[ هنگامى  ا کهه بهه فرشهتگان گفتهیم آدم  ا 
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سجده کنید پس ]همه[ جز ابلیس سجده کردند که از ]گروه[ جن بود 

و از فرمان پرو دگا ش سرپیچید آیا ]با این حال[ او و نسهلش  ا بهه 

گیرید و حال آنکه آنها دشهمن شهمایند و مىجاى من دوستان خود 

 {50: 18}قرآنکریم  چه بد جانشینانى براى ستمگرانند.

 قاعده تغلیب در زبان عربی

به فرشتگان گفتیم آدم  ا سجده کنید "از ترجمه بخش اول آیت 
تصو ی د  ذهن ما پیدا می شهود  "پس همه جز ابلیس سجده کردند

ما می دانیم که قرآنکریم بهه زبهان که ابلیس از جمله فرشتگان بود. 

 لیبغتعربی نازل شده است. د  قواعد دستو  زبان عربی یک قاعده 

ل نام دا د که نظر به آن اگر خطاب به اکثریت باشد، اقلیت  ا نیز شام

 می شود.

 99شاگرد باشد که  100بطو  مثال اگر د  یک صنفی که دا ای 

پسران امر شود که ایستاده دختر است؛ به زبان عربی به  1آن پسر و 

شوند، این امر آن دختر  ا نیز شامل می شود که یگانه دختر د  صنف 

نیست از او به تنهایی نام برد. به همین ترتیب زمانیکهه   است و ضرو

د  قرآنکریم داستان آدم )ع( و ابلیس ذکر شده، اهلل )ج( خطهاب بهه 

حالیکه د  آنزمان فرشتگان می فرماید که آدم )ع(  ا سجده کنند د  

ضرو ت نیست که بهه او امهر جداگانهه لذا ابلیس هم حضو  داشت، 

صاد  شود و امر صاد  شده دوبا ه تکرا  شود. پس نظر به ایهن آیهت 

 50ممکن ابلیس از جمله جن ها بوده و یا فرشته باشد؛ امها از آیهت 

ها بوده اسهت.  جنفهمیده می شود که ابلیس از جمله الکهف سو ه 
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یچ آیت قرآنکریم از ابلیس به عنوان فرشهته یهاد آو ی نشهده د  ه

قبال بیان کهردیم  چنانچه د  ابالغ این پیاممی توان گفت است. پس 

 هیچ تضاد د  قرآنکریم وجود ندا د.

 جن ها برخالف فرشتگان خود مختار اند

نکته دیگری  ا که قابل یادآو ی می دانیم این است که جهن هها 

عیت آزاد دا ند یعنی اگر خواسته باشهند از اوامهر مانند انسان ها طب

بهی اطهاعتی  اه اهلل )ج( اطاعت  می کنند و اگر نخواهند می توانند 

 ، اما فرشتگان طبعیت آزاد ندا ند و هیچگاه از اوامهر اهللپیشه گیرند

)ج( سرپیچی و چشم پوشی نمی کنند. از این سبب احتمال نافرمانی 

پیدا نمی شود؛ این دلیل، دلیل های قبلهی  فرشتگان از اوامر پرودگا 

 ا بیشتر تقویت می کند و ثابت می سازد که ابلیس جهن اسهت نهه 

 ملک!   
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نویسنده ی قرآن )نعوذ  - 19

 باهلل( ریاضی نمی داند

د  قرآن اشتباه  یاضیکی وجهود دا د.  1ا ون شو یسوال: از دیدگاه 

یراث کهه بهه و ثهه ی مهااگر حصه  النساءسو ه  12و  11د  آیت های 

می شود. از ایهن سهبب  یکسپرده می شود باهم جمع شوند، بیشتر از 

 نویسنده قرآن )نعوذ باهلل(  یاضی نمی داند. ا ون شو ینظر به گفته ی 

 جواب: اهلل )ج( د  مو د میراث د  آیت های متعدد ا شاد نموده: 

 240و  180آیت  البقرهسو ه  -

  33، 19آیت  النساءسو ه  -

 108و  105آیت  المائدهسو ه  -

اما د با ه چگونگی تقسیم میراث بین وا ثان  هنمهود واضهح د  

 بیان شده است: 176و  12، 11آیت های  النساءسو ه 

 ا مهو د بحهث  ا ون شو یحاال می خواهیم آیت های مو د نظر 

 قرا  دهیم:

ُ فِي أَْوَّلَِدكُْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ األُنثَ  يَْيِن فَِإن كُنَّ نَِساء فَْوَق يُوِصيكُمُ للا 

ََ َوإِن َكانَْت َواِحَدةً فَلََهاا الن ِْصاُ  َوألَبََوْياِه ِلكُال ِ  اُْنَتَْيِن فَلَُهنَّ ُُلُثَا َما تََر

ََ إِن َكاَن لَهُ َولَدٌ فَِإن لَّْم يَكُن لَّهُ َولٌَد َوَوِرَُهُ  ا تََر ْنُهَما السُُّدُس ِممَّ َواِحد  م ِ

ٍ  أَبََواهُ  اِه السُّاُدُس ِمان بَْعاِد َوِصايَّ اَوةٌ فَْلُم ِ ُْ اِه الثُّلُاُث فَاِإن َكااَن لَاهُ إِ فَْلُم ِ

كُْم َّلَ تَااْدُروَن أَيُُّهااْم أَْقااَرُب لَكُااْم نَْفعًااا  َُ كُْم َوأَبنااا َُ يُوِصااي بَِهااا أَْو َدْياان  آبَااآ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال-1 س ا م  هش.با نک  و  رتی ش  سخ ر ز س ا یک   سی  ش  م  سو ه ا رد  م م  سع  (ان و م رج ت )م  . ش   
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َ َكاَن َعِليما َحِكيًما ِ إِنَّ للا  َن للا   فَِريَضًٍ م ِ

کنهد سههم وند به شما د  با ه فرزندانتان سفا ش مىترجمه: خدا

پسر چون سهم دو دختر است و اگر ]همه و ثه[ دختر ]و[ از دو تهن 

و می باشهد است  آنچه میت گذاشتهبیشتر باشند سهم آنان دو سوم 

برد[ یکى باشد نیمى از میراث از آن اوست و اگر ]دخترى که ا ث مى

متوفى[ یک ششم از ماترك ]مقهر  براى هر یک از پد  و ماد  وى ]=

شده[ است این د  صو تى است که ]متوفى[ فرزنهدى داشهته باشهد 

ولى اگر فرزندى نداشته باشد و ]تنها[ پد  و مهاد ش از او ا ث برنهد 

برد[ و اگر او براد انهى براى ماد ش یک سوم است ]و بقیه  ا پد  مى

ا[ پس از انجهام برد ]البته همه اینهداشته باشد ماد ش یک ششم مى

ینى ]که باید استثنا شود[ وصیتى است که او بدان سفا ش کرده یا دَ

شما نمى دانید پد ان و فرزندانتان کدام یک براى شما سهودمندترند 

 ]این[ فرضى است از جانب خدا زیرا خداوند داناى حکیم است.

ََ أَْزَواُجكُاْم إِن لَّاْم يَكُان  ِإن َكااَن لَُهانَّ  َولَاٌد فَاُهانَّ لَّ َولَكُْم نِْصُ  َماا تَاَر

ا تََرْكَن ِمان بَْعاِد َوِصايَّ  بُُع ِممَّ نَّ ا أَْو َدْيان  َولَُهاوِصايَن بَِهاٍ  يُ َولٌَد فَلَكُُم الرُّ

ا تََرْكتُْم إِن لَّْم يَكُن لَّكُْم َولٌَد  بُُع ِممَّ اا َولٌَد فَلَُهنَّ ال اَن لَكُمْ ِإن كَ فَ الرُّ ثُُّمُن ِممَّ

ن ٍ  تُوُصوَن بَِها أَْو َدْين   تََرْكتُم م ِ ُُ َكالَلَاًٍ  اَن َرُجلٌ إِن كَ وَ بَْعِد َوِصيَّ يُاوَر

اٌت فَِلكُال ِ َواِحاد  م ِ  ُْ ُ ثَاَر فَاِإن َكاانَُواْ أَكْ  ا السُّاُدسُ ْنُهَماأَو اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أ

ْو َدْين  َغْياَر آ أَ َصى بِهَ ٍ  يُوِمن ذَِلَك فَُهْم شَُرَكاء فِي الثُّلُِث ِمن بَْعِد َوِصيَّ 

ُ َعِليٌم َحِليمٌ  ِ َوللا  َن للا  ً م ِ  ُمَضآر   َوِصيٍَّ

ترجمه: و نیمى از میراث همسرانتان از آن شما ]شهوهران[ اسهت 

اگر آنان فرزندى نداشته باشند و اگر فرزنهدى داشهته باشهند یهک 
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از آن شماست ]البته[ پس از انجام وصیتى  آنچه میت گذاشتهچها م 

ینى ]که باید استثنا شود[ و یک چها م اند یا دَدان سفا ش کردهکه ب

از میراث شما براى آنان است اگر شما فرزندى نداشته باشهید و اگهر 

ایشهان خواههد  برایمیراث شما  ازفرزندى داشته باشید یک هشتم 

ینهى اید یها دَبود ]البته[ پس از انجام وصیتى که بدان سفا ش کرده

برنهد کاللهه شود[ و اگر مرد یا زنى که از او ا ث مهى]که باید استثنا 

پد  و ماد [ باشد و براى او براد  یها خهواهرى باشهد فرزند و بى]=بى

پس براى هر یک از آن دو یک ششم ]ماترك[ است و اگر آنان بهیش 

از این باشند د  یک سوم ]ماترك[ مشا کت دا نهد ]البتهه[ پهس از 

ینى که ]باید استثنا شود بهه ه یا دَانجام وصیتى که بدان سفا ش شد

سهفا ش شرط آنکه از این طریق[ زیانى ]به و ثه[ نرساند ایهن اسهت

 {12و11: 4}قرآنکریم  خدا و خداست که داناى بردبا  است.

دین اسالم قانون تقسیم مال میراث  ا بین وا ثان با وضوح کامهل 

م و بیان کرده طو یکه کلیهات اساسهی و عمهده ی آن د  قرآنکهری

تشریح یک به یک اجزای آن د  احادیث صو ت گرفته و آنقهد  ژ ف 

است که می توان تمام عمر  ا صرف تحقیق قوانین اسالمی میهراث و 

 جزییات نمود.آن 

می خواهد تمام قوانین میراث  ا با خواندن  ا ون شو یحال آنکه 

سرسری  دو آیت و برداشت مفهوم ظهاهری و نامکمهل از قرآنکهریم 

 دانستن جزییات آن فراگیرد.بدون 
این حالت شبیه به کسی است که می خواهد یک معادله  یاضی  ا 
حل کند اما قواعد اساسی و ابتدایی  یاضیات  ا نداند. د  حل مسایل 
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1به نام  ی یاضی قانون
BODMAS  وجود دا د که نظر به این قهانون

، ختسهاباید د  حل معادالت  یاضی ابتدا داخل قوس هها  ا سهاده 
، بعد عملیهه گرددسپس به ترتیب عملیه تقسیم و ضرب  ا اجرا می 

 .شودجمع و د  نهایت عملیه تفریق اجرا می 
حاال اگر ا ون شو ی اساسات  یاضی  ا ندانسته به بحهث میهراث 
بپردازد طو ی که نخست عملیه ضرب، بعد تفریق، سپس قوس ها  ا 

کند و د  اخیهر همهه  ا  ساده سازد و بعد از آن عملیه تقسیم  ا اجرا
 باهم جمع کند، حتما جواب اشتباه بدست می آید.

 شهرح داده النسهاءسهو ه  12و  11قانون میراث که د  آیت های 
 باوجود اینکه حقوق فرزندان د  ابتدایاست. شده، شبیه به مثال باال 

ده و به تعقیب آن حصه ی والدین و همسهر، نظهر بهه گردیآیت ذکر 
اسالم بعد از وفات نخسهت قهرض و بهدهی شهخص  قانون میراث د 

د صو تی که مقروض باشد پرداخته می شهود، بعهد از آن حصهه ی 
 خیروالدین و همسر با د نظرداشت اینکه از متوفا فرزند بجا مانده یا 

پرداخته می شود، سپس نظربه قانون شهرع دا ایهی منقهول و غیهر 
 م می شود.منقول که باقی مانده بین پسران و دختران تقسی

از تشریحات باال دانستیم که حاصل جمع میراث تقسیم شده بین 
نمی شود. پس واضح است کهه اهلل )ج( کهامال بهه  یکو ثه بیشتر از 

 ا ون شهو یی دا د، اما ایهن آگاهعلم  یاضی بیشتر از هر عالم دنیا 
 !است که از علم  یاضی و قواعد آن واقف نیست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 BO = Brackets Offاه ه  ود  م ,D = Divisionسفد   م قسد ر  ,M = Multiplicationع  , = Aضد

Addition م قS = Subtraction ,ج ی ر ف - ع م  رج ت   م
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 انتقام گیرنده؟الله )ج( بخشاینده یا  - 20

سوال: قرآنکریم د  عموم آیت هها از بخشهایش و مهربهانی بهی 

نهایت اهلل )ج( صحبت می کند. اما د عین حال دیده می شود کهه از 

مجازات نیز د  قرآنکریم زیهاد یهاد شهده اسهت. پهس آیها اهلل )ج( 

 بخشاینده است یا کینه توز؟

 جواب: 

 نهایت مهربان است )ج(اهلل 

ها د  قرآنکریم فرموده که او نهایت مهربان اسهت. د  اهلل )ج( با 

حقیقت تمام سو ه های قرآنکریم به اسهتثنای سهو ه التوبهه یعنهی 

بسهم اهلل الهرحمن "سو ه همه با بهترین فو مهول کهه  113متباقی 

اسهت  "بنام خداوند بی نهایت بخشاینده و مهربهان"یعنی  "الرحیم

 آغاز می شود.

 ه استنهایت بخشایند )ج(اهلل 

  اهلل )ج( د  تعداد زیاد آیت ها فرموده که او بخشاینده است. بطو 

 ا  المائهدهسهو ه  74سو ه النساء و آیهت  25مثال قسمتی از آیت 

 اینجا نقل می کنیم که از الطاف بی پایان اهلل )ج( حکایت می کند:

ِحيمٌ  ُ َغفُوٌر رَّ  َوللا 

: 5و  25: 4یم }قرآنکهر ترجمه: خداوند آمرزنده مهربان اسهت.

74} 
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 به هر شخص سزاوار جزای مناسب می دهد )ج(اهلل 

باوجود اینکه اهلل )ج( بخشهنده و مهربهان اسهت او همچنهان د  

مجازات کردن اشخاص گناهکها  و واجهد شهرایط سهختگیر اسهت. 

 قرآنکریم با  ها د  با ه ی اینکه اهلل )ج( مجازات سخت به کهافران و

منکر اند می دهد و آنهها  ا مهو د قههر و کسانیکه از حقانیت اسالم 

غضب خود قرا  داده و مجازات سنگین برای آنها مقر  داشهته زبهان 

وه حهو د  آیت های متعدد از انواع مختلهف مجهازات و نمی گشاید 

 تطبیق آن د  جهنم خبر داده است. 

ْت ُجلُاوُدهُْم ا نَِضالََّماكُاًرا نَاإِنَّ الَِّذيَن َكفَُرواْ بِآيَاتِنَا َسْوَف نُْصاِليِهْم  ََ

ْلنَاهُْم ُجلُوًدا َغْيَرَها ِليَذُوقُواْ اْلعَذَاَب إِ  َ بَدَّ  َعِزيًزا َحِكيًما  َكانَ نَّ للا 

اند د  آتشى ترجمه: به زودى کسانى  ا که به آیات ما کفر و زیده

]سوزان[ د آو یم که هر چه پوستشان بریان گردد پوستهاى دیگرى 

 ب  ا بچشند آ ى خداوند تواناى حکیم است.بر جایش نهیم تا عذا

 {56: 4}قرآنکریم 

 نهایت عادل است )ج(اهلل 

سوال اینجاست که اهلل )ج( بخشاینده است یا کینه تهوز و انتقهام 

 هاینکه اهلل )ج( بهرعالو به یاد آو یستگیرنده؟ نکته ی  مهم که الزم 

ههد، بهه می د سزاوا  و جزای سخت به افراد بد  یو مهربان یشبخشا

 :عدالت الهی  ا ببینید النساءنهایت د جه عادل نیز است. د  سو ه 

ة  َوإِن تَُك حَ  َ َّلَ يَْظِلُم ِمثْقَاَ  ذَرَّ ْناهُ ا َويُْؤِت ِمن لَّدُ يَُضاِعْفهَ  َسنًٍَ إِنَّ للا 

 أَْجًرا َعِظيًما
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کند و اگر ]آن ذ ه اى ستم نمىوزن ذ هخدا همترجمه: د  حقیقت

کند و از نزد خویش پاداشهى بهز گ باشد دو چندانش مىکا [ نیکى 

 {40: 4}قرآنکریم  بخشد.مى

 فرموده: االنبیاءمزید بر این د  سو ه 

ٍِ فَ  َِ ِليَْوِم اْلِقيَاَم َن ٌس َشْيئًا َوإِن َكاْظلَُم نَفْ اَل تُ َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْس

ْرَد   أَتَْينَا بَِها َُ ْن  ٍ  م ِ  اِسبِينَ ا حَ َوَكفَى بِنَ  ِمثْقَاَ  َحبَّ

نهیم پس ههیچ کهس ]د [ و ترازوهاى داد  ا د   وز  ستاخیز مى

بیند و اگر ]عمل[ هموزن دانهه خردلهى باشهد آن  ا چیزى ستم نمى

 {47: 21}قرآنکریم آو یم و کافى است که ما حسابرس باشیممى

 مثال شاگردی که متوصل به نقل میشود

ل به نقل می شود صک شاگرد متوفرض کنیم د  جریان امتحان ی

و استاد او  ا با ثبوت دستگیر می کند، حاال اگهر اسهتاد بگویهد مهن 

بسیا  مهربان و  حم دل هستم و شاگرد مذکو   ا می بخشم و بهه او 

اجازه می دهم کا ش  ا ادامه دهد و کها ی بها او نهدا م. د  چنهین 

مهل وضعیت شاگردانی که زحمت کشهیده و مشهکالت د س  ا متح

او  ا شهخص  ندانسته وشده اند، استاد متذکره  ا بخشنده و مهربان 

مینه نقل  ا زمی خوانند و د  عین حال این عمل غیرعادالنه او نعادل 

 برای دیگران فراهم می سازد و آنها  ا تشویق می کند تا به نقل اتکها

 کرده، عین عمل  ا اجرا کنند.

و مهربان باشهند و بهه بخشنده  شکلهمین به اگر تمام استادان 

کننهد، ههیچ شهاگردی بهاقی تکیهه شاگردان اجازه دهند تا به نقل 
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با غهش و فریهب همه نخواهد ماند که برای امتحان آمادگی بگیرد و 

ا تقا خواهند کرد. نتیجه ی امتحان بسیا  عالی خواهد بود زیرا تمام 

ن شاگردان نمرات پو ه اخذ می نمایند. اما د  حقیقهت ایهن شهاگردا

با مشکالت مواجه  تا پایان عمر زندگی نامطلوبی  ا سپری می کنند و

و باید یادآو  شد که اگر به این  ونهد عمهل شهود ماهیهت  می شوند

 .امتحان بکلی از بین میرود

 زندگانی امتحان آخرت است  

زندگی و اعمال د  این دنیا گهوا ه بهرای آخهرت اسهت. اهلل )ج( 

 :ربان شدهمه الملکد  سو ه چنانی که 

لََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوكُْم أَيُّ  َُ ُز اًل َوهُاَو اْلعَِزياْحَساُن َعَماأَ كُاْم الَِّذي 

 اْلغَفُوُر 

ترجمه: همانکه مرگ و زندگى  ا پدید آو د تا شما  ا بیازماید کهه 

 {2: 67}قرآنکریم  کدامتان نیکوکا ترید و اوست ا جمند آمرزنده.

 ه را ببخشد، کسی اطاعت نخواهد کردهم )ج(اگر اهلل 

اگر اهلل )ج( احدی  ا مجازات نکند و همه  ا بیهامرزد، پهس چهرا 

م انسان ها از اوامر او اطاعت کنند؟ قبول می کنم که د  این حالت تما

 می  وند و کسی به جهنم فرستاده نخواههد شهدانسان ها به بهشت 

بدتر از جههنم  به محل این جهان نیز برای زندگی باید بدانیم که ولی

 خواهد شد.مبدل 

اگر قرا  باشد تمام انسانها به بهشت برونهد، پهس دلیهل خلقهت 

 دیگهر ؟ د  اینصو ت زندگی د  ایهن دنیهاه شدانسان د  این دنیا چ
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 !نیستامتحان برای آخرت 

 در صورتی می آمرزد که توبه کنیم )ج(اهلل 

شهخص  د کهه بندگان می گذ هاهلل متعال صرف د  صو تی از گنا

 گناهکا  ندامت کرده و د  بدل کرده های خود عذ  خواهی کند. 

 :ببینید الزمرد  سو ه  ا اهلل )ج( لطف بی پایان 

ِ ْقنَطُاوا ِماََّل تَ  قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنفُِساِهمْ  ٍِ للاَّ ْحَما  ن رَّ

َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعًا إِنَّ  ِحيمُ غَفُورُ هُ هَُو الْ إِنَّ للاَّ   الرَّ

اید  وى  وا داشتهترجمه: بگو اى بندگان من که بر خویشتن زیاده

آمهرزد خدا همه گناهان  ا مىخدا نومید مشوید د  حقیقتاز  حمت

 که او خود آمرزنده مهربان است.

و از بندگان می خواهد که قبل از دچها  شهدن بهه عهذاب بهه او 

 تسلیم شوند:

ْ أَ وا إِلَااى َرب ِكُااْم َوأَْسااِلُموا لَااهُ ِماان قَْبااِل َوأَنِيبُاا ْلعَااذَاُب ُُاامَّ ََّل تِيَكُُم ان يَااج

 تُنَصُرونَ 

ترجمه: و پیش از آنکه شما  ا عذاب د   سد و دیگر یا ى نشوید 

 به سوى پرو دگا تان بازگردید و تسلیم او شوید.

 ویا:

ان رَّ  ان ب ِكُامَواتَّبِعُوا أَْحَسَن َما أُنِزَ  إِلَْيكُم م ِ اُب يَاجْتِيَكُُم العَاذَ  قَْباِل أَن م ِ

 بَْغتًٍَ َوأَنتُْم ََّل تَْشعُُرونَ 

زنید ترجمه: و پیش از آنکه به طو  ناگهانى و د  حالى که حدس نمى

شما  ا عذاب د  سد نیکوترین چیزى  ا که از جانب پرو دگا تان به سوى 
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 {55-53: 39}قرآنکریم  شما نازل آمده است پیروى کنید.

 باید یادآو  شویم که برای توبه چا  مشخصه ذکر شده:

ابتدا باید اعتراف کنیم که عمل زشت اسهت، بعهد بایهد بصهو ت 

فو ی از اجرای آن  اجتناب کنیم، سپس عهد کنیم کهه د  آینهده از 

تکرا  آن خود دا ی می کنیم و د  نهایت اگر به کسی زیان  سهانیده 

بالفاصله آنهرا اعهاده کهرده و جبهران  ایم و او  ا متضر  ساخته ایم،

 خسا ه نماییم.
 و من اهلل توفیق

 ارشنبههچ
 19/08/1389شب 

 03/12/1431مطابق  
 



 ؟چــه می پـــرســندکـــــافــران  

 
91 

 
 فهرست موضوعات

 

 1 ----------------- نوشته نشده؟ )نعوذ باهلل( طانیقرآن توسط ش ایآ -1

 5 ------------ نسخه حضرت عثمان ) ض(؟ ایو  یقرآن حاضر قرآن اصل -2

 5 -------- نمود یم قیمحمد )ص( متن نوشته شده قرآن  ا نظا ت و تصد

 6 ---------------- دهیو ترادف قرآن از جانب اهلل )ج( الهام گرد بیترت

 7 --------------------------- دیماده نقل گرد کی یقرآن د   و

 7 --------------- کرد سی ونو یاصل یعثمان ) ض( قرآن  ا از نسخه 

 9 --------------------- دیعجم افزود گرد یو زبر برا ریز ینشانه ها

 10 --------------------------- کند یاهلل )ج( از قرآن حفاظت م

 11 ------------------------ دهد؟ یم  یاسالم خشونت  ا ترو ایآ -3

 11 -------------------------------------- سو ه التوبه تیآ

 11 ------------------------ دهینبرد نازل گرد انید  جر تیآ نیا

 12 ------------------------------- تنامیو و کایمثال جنگ امر

 13 ----------------------- دینازل گرد هی وح  هیتقو یبرا تیآ نیا

 13 ------------------------------------ 7به  5 تیپرش از آ

 14 ------------------------------- ششم است تیآ  جواب د 

 15 ------- استعمال شده؟ "ما" ریچرا د  قرآن ضم کتاست،یاگر اهلل )ج(  -4

 17 ------------------------------ نسخ د  مو د قرآن ی هینظر -5

 17 --------------------------------------متفاوت ریدو تعب

 18 -----------------------  هسو 1 ایسو ه  10مانند قرآن،  یکتاب

 21 ---------------------------------- مسکرات یجیمنع تد 

 25 -------------------------------- از تضاد است یقرآن عا 

 26 ---------------------------------- مقطعات حروف یمعنا-6



 ؟ندچــه می پـــرســکـــــافــران 

  www.EslahOnline.Net 92 انالين اصالح سات ويب از شده دانلود 

 26 --------------------------------------- حروف مقطعات

 28 ---------------------------------- حروف مقطعات یمعنا

 29 ----------------------------- مقطعات حروف ریتعب نیبهتر

 32 ----- قرآن هموا ه بعد از حروف مقطعات ذکر شده یمعجزه آسا تیفیک

 33 --------------------------------- ؟یضویب ایهموا   نیزم - 7

 33 ----------------------------- مانند فرش ساخته شده نیزم

 34 ------------------ شود یگسترده م زیسطح نا هموا  ن یفرش باال

 35 ------------------------------------ مبسوط است نیزم

 36 -------------------------------- دا د یضویشکل  ب نیزم

 37 ------------------------ طفل د  بطن ماد  تیجنس صیتشخ -8

 37 ------------------------------ علم دا د زیرهمه چاهلل )ج( ب

 38 ---------------------------- یطفل و التراسونوگراف تیجنس

 38 ------------------------ امدهید  متن قرآن ن "تیجنس"کلمه 

 39 ------------ داند یطفل  ا نم تیو خاص یکس بجز اهلل )ج( خو چیه

 40 ---------------------------------------------- حو -9

 40 ---------------------------------- د  قرآن "حو "کلمه 

 40 ----------------- ترجمه شده "بایز یها زهیدوش " "حو "کلمه 

 41 ------------------------------------"حو "کلمه  یمعنا

 43 ------------------------------ ملحد یاثبات وجود اهلل برا -10

 43 ------------------------------------- مبا کباد به ملحد

 44 -------------------------------------- اهلل یتصو  منطق

 46 ---------------------------------- دیجد نسیقرآن و سا

 47 ----------------------------------- احتماالت یعلم نظر

 50 ------------------------------ قرآن است سندهیاهلل )ج( نو

 50 ------------------------ نسینشانه ها است نه ساقرآن کتاب 



 ؟چــه می پـــرســندکـــــافــران  

 
93 

 51 -------------------- نه خدا  ا! کندیانواع خدا  ا محوه م نسیسا

 53 ------------------------ قلب مسوول فهم و اد اك است؟ ایآ -11

 53 ------------------------ خداوند )ج( بر قلب کافران مهر نهاده

 54 --------------- "عقل"و هم  "دل" یهم به معنا ید  عرب "قلب"

 54 ----------------------------------- مرکز اد اك "لبق"

 54 ------------ کلمات متفاوت است یبعض یو مجاز یلفظ یمعنا یگاه

 56 --------------------------- مرکز محبت و احساسات "قلب"

 56 ------------------------------------ دانند... یعرب ها م

 57 --------------------- شود یبت جهت تمرکز افکا  استعمال م -12

 57 ------------------ اند دهی س یهوشمند یمسلمانان به د جه عال

 57 ------------------------------ پرسش کودك د  مو د  عد

 59 ------------- دا ند... ازید  صنف اول به بت جهت تمرکز ن کهیکسان

 61 ---------------------- کافران مهر نهاده یاهلل )ج(  بر قلب ها -13

 61 - کنند یاسالم  ا  د م قتیحق همیمهر نهاده که پ یاهلل )ج( بر قلب کافران

 62 ---------------------------- معلم د  مو د شاگرد ییشگویپ

 63 ---------------------  وز؟ 8 ای وز  6و آسمان د   نیخلقت زم -14

 63 ----------------------  وز خلق شده اند 6د   نیآسمان ها و زم

 65 ------------------------- است "نیبر ا دیمز" یبه معنا "ثُمَ "

 67 ------------------------ همزمان خلق شدند نیآسمان ها و زم

 68 ------------------------- خاك؟ ایانسان از سپرم و  نشیآفر -15

 68 ---------------------------- انسان از سپرم و خاك نشیآفر

 70 -------------------------------- شده دهیانسان از آب آفر

 70 ---------------------------- است صیتشخ ست،یتضاد ن نیا

 72 ----------------------- دوخاو  و دوباختر یاهلل )ج( فرمانروا - 16

 72 ------------------------است نیو مغرب نیمشرق یاهلل فرمانروا



 ؟ندچــه می پـــرســکـــــافــران 

  www.EslahOnline.Net 94 انالين اصالح سات ويب از شده دانلود 

 72 ------------------- خاو  و باختر یهردو انتها یاهلل )ج( فرمانروا

 73 --------------- تمام نقاط خاو  و باختر یاهلل )ج( صاحب و فرمانروا

 74 ---------------------- سال؟ 50000 ایسال  1000 وز  کی. 17

 74 --------------------------- تفاوت زمان نزد اهلل )ج( و بندگان

 75 -------------------------------- ندیگو زیدو ه  ا ن "موی"

 78 --------------------------------- ملک؟ ایجن  – سیابل - 18

 78 ------------------------- و فرشتگان د  قرآن سیداستان ابل

 79 ------------------------------- ید  زبان عرب بیقاعده تغل

 80 ---------------------- جن ها برخالف فرشتگان خود مختا  اند

 81 ----------------- داند ینم یاضیقرآن )نعوذ باهلل(   ی سندهینو - 19

 85 ------------------------ رنده؟یانتقام گ ای ندهیاهلل )ج( بخشا - 20

 85 ------------------------------- مهربان است تیاهلل )ج( نها

 85 ----------------------------- ه استندیبخشا تیاهلل )ج( نها

 86 --------------- دهد یمناسب م یاهلل )ج( به هر شخص سزاوا  جزا

 86 -------------------------------- عادل است تیاهلل )ج( نها

 87 ---------------------- شودیکه متوصل به نقل م یمثال شاگرد

 88 ------------------------------ امتحان آخرت است یزندگان

 88 -------------- اطاعت نخواهد کرد یاهلل )ج( همه  ا ببخشد، کساگر 

 89 --------------------- میآمرزد که توبه کن یم یاهلل )ج( د  صو ت

 

 


	Kaferan chi mi pursand
	peshgoftar.pdf
	book

